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सव��णको सहभागी: जनसाङ्��कीय जानकारी 
उमेर  
☐ 18 भ�ा तल 
☐ 18 दे�ख 24 को बीचमा 
☐ 25 दे�ख 50 को बीचमा 
☐ 50 दे�ख 65 को बीचमा 
☐ 65 भ�ा मािथ 
☐ जवाफ िदन चाह�ँ 
 

जाित/जातीयता (वैक��क)  
☐ गैर-िहस्�ािनक वा �ािटनो 
☐ िहस्�ािनक वा �ािटनो 
☐ अमे�रकी भारतीय वा अला�ा मूल िनवासी 
☐ एिसयाली 
☐ अ�ेत जाित वा अिफ्रकी अमे�रकी 
☐ हवाइ मूल िनवासी वा अ� प्रशा� �ीपवासी 
☐ �ेत जाित 
☐ अ�/जवाफ िदन चाह�ँ 

रोजगारीको �स्थित:  
☐ पूण� समय रोजगार भएको 
☐ आंिशक समय रोजगार भएको 
☐ �-रोजगार 
☐ बेरोजगार 
☐ अवकाश प्रा� 
☐ िव�ाथ� 
☐ घरमै ब�े/�ाहारकता� 
☐ जवाफ िदन चाह�ँ 

आवासको �स्थित 
☐ मािलक 
☐ भाडावाल – प्राथिमक 
िलजहो�र 
☐ साथीसँग कोठा िलएर ब�े 
☐ अस्थायी िनवासस्थान 
☐ घरबारिवहीन 
☐ जवाफ िदन चाह�ँ 
 

आवासको प्रकार 
☐ एकल-प�रवार घर 
☐ टाउनहोम/क�ो 
☐ अपाट�मे� 
☐ मोबाइल/िनिम�त घर 
☐ संस्थान/आश्रय 
☐ जवाफ िदन चाह�ँ 
 

स्थान 
☐ Scranton मा ब�े र काम गन� 
☐ Scranton मा ब�े, अ� ठाउँमा 
काम गन� 
☐ Scranton मा काम गन�, अ� 
ठाउँमा ब�े 
☐ अ� ठाउँमा ब�े र काम गन� 
☐ Scranton मा ब�े 
☐ जवाफ िदन चाह�ँ 

 
“वहनयो� आवास” का बारेमा तपाईंको प�रभाषा के छ? 
 
 
 
 
तपाईंको प�रभाषाका आधारमा, Scranton सहरमा पया�� मात्रमा “वहनयो� आवास” छ 
 
 
 
 
म मेरो िछमेकमा “वहनयो� आवास” लाई समथ�न गन� छु 
 
 
 
 
मेरो िवचारमा Scranton सहरमा “वहनयो� आवास” पाउन सम�ा छ 
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आव�कता भएका िनवासीह�का लािग सेवाह� 
कृपया तलका रोजाइह�बाट, Scranton मा सहायताको सबैभ�ा बढी आव�कता (1) दे�ख क�ीमा (5) को आव�कता 
रहेको जनसङ्�ालाई क्रमब� गनु�होस्।  
 

____ घरबारिवहीन : एक िनि�त, िनयिमत र पया�� रात्रीसमयको िनवासको अभाव भएको ��� वा प�रवार 
____ घरबारिवहीनताको जो�खम �ने: आिथ�क किठनाइ अनुभव ग�ररहेका कम आय भएका ��� वा प�रवारह�  
____  भा�े वा भा�े प्रयास  गन�: घरेलु िहंसा, डेिटङस��ी िहंसा, यौन आक्रमण, प�ाउने वा मानव बेचिबखन 
____ आवास  अ�स्थरताको ठूलो जो�खम �ने: साव�जिनक �पमा िव�पोिषत संस्था वा �ाहार प्रणालीबाट बािहर 
िन�ने 

____ भेटेरनह� र कोही भेटेरन प�रवार सद� भएको प�रवारह� 
 
Scranton का सेवाह�का बारेमा तपाईंको बुझाइका आधारमा, कृपया तपाईं कित जना आव�क परेका िनवासीह�लाई 
उपल� छ भ�े िव�ास गनु��न्छ भनी उ�ेख गनु�होस्: 
 
 
 
 
कृपया तपाईंको िवचारमा घरबारिवहीन वा सहायताको आव�कता परेका ���ह�को सेवामा Scranton सँग के-क�ा 
कमी, आव�कता वा अवरोधह� छन् भनी साझा गनु�होस्। 
 
 
 
 
 
यिद मैले िचनेको कसैलाई भाडा वा िधतोस��ी सहायता चािहयो भने, उनीह�ले कुन एजे�ीलाई स�क�  गन� सक्छन् भ�े 
मलाई थाहा �ने छ: 
 
 
 
 
यिद मैले घरबारिवहीन वा सेवाह�को आव�कता परेको कसैलाई भेटे ँभने, उनीह� कहाँ जान सक्छन् भ�े मलाई थाहा 
�ने छ: 
 
 
 
 
कृपया िन� गितिविधह� (1) सबैभ�ा मह�पूण� भएकोदे�ख (4) �ूनतम मह�पूण� भएकोस� शे्रणीब� गनु�होस्।  
 
__भाडावालमा आधा�रत भाडा सहायता __ वहनयो� आवास __ समथ�क सेवाह� __ गैर-म�ली आश्रय 
  
म मािथका गितिविधह�सँग प�रिचत छु: 
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म घरबारिवहीनता र वहनयो� आवास (एउटा रो��होस्) स�ोधन गन�का लािग सहरले लागू गन� सेवाह� वा योजनाह�का 
बारेमा थप जानकारी प्रा� गन� चाहन्छु  ____ हो ____ होइन 

नाम (वैक��क): _____________________________

इमेल: ___________________________________

यो सव��ण पूरा गनु�भएकोमा तपाईंलाई ध�वाद। थप जानकारीका लािग, तपाईं यहाँ स�क� गन� स�ु�न् छ: 
Chris Hughes
ARPA Communications and Information Manager
City of Scranton
chughes@scrantonpa.gov
(570) 878-8490

तपाईं थप जानकारी यहाँ फेला पान� िपन स�ु�न् छ: www.scrantonpa.gov/arpa/home-arp
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