
 
 نیو ھمپشایر

د بېړنۍ کرایې د ورکړې  
 پروګرام

 
 

د اوسنۍ او پخوانۍ کرایې او د  
   اوبو او برٻښنا

 د پیسو پھ ورکړه کې ستونزه لرئ؟
 

د   سره ھمکاري کوي چې  پروګرام لھ ھغو وړ اوسٻدونکو  د ورکړې  کرایې  ھمپشایر د بٻړنۍ  نیو 
COVID-19  .سره مخ دي کې لھ ستونزو  پھ ورکړه  د پیسو  برٻښنا  او  اوبو  د  او  د کرایې  پر مھال   وبا 

 
 
 
 

 

 
 

 

لھ   نوملیکنھ وکړئکې   CAPNH.orgپھ اړیکھ ونیسئشمېرې   1-1-2او یا   سره 



رانغاړي کومې برخې   پروګرام 

 پخوانۍ او راتلونکې کرایې ورکړه.د  ■

اسانتیاوې لکھ برٻښنا، د کور د ګرمولو لګښت، اوبھ،   ■
 کثافات. فاضالب، 

کٻدو  ■ د کور اړوند نور لګښتونھ لکھ انترنٻټ او د ځای پر ځای 
فیس  لګښتونھ (د کرایې د فورم فیس، د اوبو او برٻښنا د وصلولو 

ذخیرې پھ ګډون).  او د پیسو د خوندي 
برٻښنا ھمکاري، ان کھ د کور غړي د کرایي ھمکاري    د اوبو او ■

 تر السھ ھم نھ کړي.

 
لپاره وړتیا  د پروګرام 

عاید یې کم   ■ لږ تر لږه د کور یو غړی د بٻکارۍ د ګټو وړ وي، 
یا د وبا پر مھال لھ نورو مالي   مھم لګښتونھ ولري او  شوی وي، 

 پوره شي.باید د عاید جدي اړتیاوې   ستونزو سره مخ شوی وي.
د کورنۍ غړي اړتیا نھ لري چې د بٻکارۍ د ګټې پیسې ترالسھ  ■

 کړي.
د کورنۍ وړ غړي کولی شي د پخوانۍ او راتلونکې کرایې او   ■

د لګښتونو پھ برخھ کې د  میاشتو  18ھمداراز د نورو اسانتیاوو 
باید زیات نھ شي. څخھ   لپاره ھمکاري ترالسھ کړي، لھ دغھ وخت 

تھ اړت ■  اداره مرستھ کولی شي.  CAPیا وه، د کھ معلوماتو 
 

 
 
 
 

 اداره د غوښتنلیک پھ پروسس کې مرستھ درسره کوي. )CAP(د ټولنې د عمل د ھمکارۍ  
ھم کولی شئ.  غوښتنلیک انالین ډکٻدای شي، تاسو یې د ھارډ بڼې غوښتنھ 

 
 

ي او د ټولنې د عمل دا پروګرام د بٻړنیو ستونزو د حل او ھوساینې لپاره د دولت د ادارې لھ لوري حمایھ کٻږي. دا پروګرام د نیو ھمپشایر ھستوګنھ اداره کو
 ھمکارۍ ادارې ورسره ھمکاري کوي. 

 نیو ھمپشایر
د بېړنۍ کرایې د ورکړې 

 پروګرام

د اوسنۍ او پخوانۍ 
کرایې او د اوبو او 

  برٻښنا د پیسو
پھ ورکړه کې 

 لرئ؟ ستونزه
نیو ھمپشایر د بٻړنۍ کرایې د ورکړې پروګرام لھ ھغو 
وړ اوسٻدونکو سره ھمکاري کوي چې د وبا پر مھال 

اوبو او برٻښنا د پیسو پھ ورکړه کې لھ د کرایې او د 
ستونزو سره مخ دي او د بې کورۍ پھ خطر کې دي یا 

 پھ نا خوندي او نا سالم ځای کې اوسٻږي.

وګورئ کھ د ھمکارئ مستحق وئ

 ونیسئسره اړیکھ شمېرې  1-1-2او یا لھ   نوملیکنھ وکړئکې  CAPNH.orgپھ
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