
यदि तपाईंले कोभिड-19 को कारणले आफ्ो रोजगारी वा आमिा्ी गुमाउ्ुियो ि्ेयदि तपाईंले कोभिड-19 को कारणले आफ्ो रोजगारी वा आमिा्ी गुमाउ्ुियो ि्ेAllegheny County Emergency Allegheny County Emergency 
Rental Assistance (Allegheny County (एभलघे्ी काउन्ी) आकभ्मक रेन्ल सहायता) उपलब्ध छ।Rental Assistance (Allegheny County (एभलघे्ी काउन्ी) आकभ्मक रेन्ल सहायता) उपलब्ध छ।

भ्वेि् प्रदरियाले कसरी काम गछ्छभ्वेि् प्रदरियाले कसरी काम गछ्छ

1.
भ्वेि् प्रदरिया अ्लाइ्मा मात्र उपलब्ध छ। यदि तपाईं अ्लाइ्मा जा् सकु्हुन्न वा ि््छको लाभग मद्दत आवशयक भ्वेि् प्रदरिया अ्लाइ्मा मात्र उपलब्ध छ। यदि तपाईं अ्लाइ्मा जा् सकु्हुन्न वा ि््छको लाभग मद्दत आवशयक 
पछ्छ ि्े, ACTION-Housing लाई 412-248-0021 मा वा rentalassistance@actionhousing.org पछ्छ ि्े, ACTION-Housing लाई 412-248-0021 मा वा rentalassistance@actionhousing.org 
मा समपर् ग्ु्छहोस्। भ्ःशुलक वाइफाई र कम्पयु्रहरू सभहत ड्रप-इ् सेन्रहरू काउन्ीिर खुला हु्ेछ। कु्ै-कु्ै मा समपर् ग्ु्छहोस्। भ्ःशुलक वाइफाई र कम्पयु्रहरू सभहत ड्रप-इ् सेन्रहरू काउन्ीिर खुला हु्ेछ। कु्ै-कु्ै 
केनद्रहरूमा प्रभवभ्धमा सहायताको लाभग ््कया्र र कम्छचारी पभ् छ््।केनद्रहरूमा प्रभवभ्धमा सहायताको लाभग ््कया्र र कम्छचारी पभ् छ््।

2.
भ्वेि्मा प्रवेश ग््छ तपाईंले अभ्वाय्छ एउ्ा युजर्ेम र पासवड्छ भसज्छ्ा ग्ु्छपछ्छ। तयो ग््छको लाभग, तपाईंको भ्वेि्मा प्रवेश ग््छ तपाईंले अभ्वाय्छ एउ्ा युजर्ेम र पासवड्छ भसज्छ्ा ग्ु्छपछ्छ। तयो ग््छको लाभग, तपाईंको 
एक ईमेल खाता हु्ुप्नेछ। ईमेल खाता छै्? एक ईमेल खाता हु्ुप्नेछ। ईमेल खाता छै्? bit.ly/gmailforrentbit.ly/gmailforrentवा वा bit.ly/yahooforrentbit.ly/yahooforrentमा भ्ःशुलक मा भ्ःशुलक 
साइ् अप ग्ु्छहोस्।साइ् अप ग्ु्छहोस्।

3.
तपाईंले मात्र िखे्न सके् ठाउँमा आफ्ो युजर्ेम र पासवड्छ लेख्नुहोस्। यदि तपाईं कागजातहरू थप्न, तपाईंको तपाईंले मात्र िखे्न सके् ठाउँमा आफ्ो युजर्ेम र पासवड्छ लेख्नुहोस्। यदि तपाईं कागजातहरू थप्न, तपाईंको 
समपक्छ  जा्कारी पररवत्छ् ग््छ वा तपाईंको भ्वेि्को भ्थभत जाँच ग््छ भ्वेि्मा फरक्छ ् चाहमेा तपाईंलाई समपक्छ  जा्कारी पररवत्छ् ग््छ वा तपाईंको भ्वेि्को भ्थभत जाँच ग््छ भ्वेि्मा फरक्छ ् चाहमेा तपाईंलाई 
भत्को आवशयक प्नेछ। भत्को आवशयक प्नेछ। 

4.
तपाईंको भ्वेि् पेश गरेपभछ, यो पाँच चरणहरूमा प्रवेश ग्ने छ:तपाईंको भ्वेि् पेश गरेपभछ, यो पाँच चरणहरूमा प्रवेश ग्ने छ:

• • भ्वेि् सभमक्ाभ्वेि् सभमक्ा
• • ्े्ान् आउ्ररच्े्ान् आउ्ररच - यदि थप जा्कारी आवशयक परेमा कसैले तपाईंलाई समपक्छ  ग्नेछ।
• • योगयता भ््धा्छरणयोगयता भ््धा्छरण - यदि तपाईं योगयता मापिणड पुराउ्ुहुनछ ि्े तपाईंको भ्वेि् अकको चरणमा सछ्छ। यदि पूरा िए् 

ि्े, तपाईंले भलभखत अ्वीकृभत प्राप्त ग्ु्छहुनछ जु् तपाईंले पु्रावेि् ग््छ सकु्हुनछ।
• • लयाणडलड्छ आउ्ररचलयाणडलड्छ आउ्ररच
• • िुक्ा्ी प्रोसेभसङिुक्ा्ी प्रोसेभसङ

फेरी लग इ् गरेर तपाईं कु्ै बेला यो प्रदरियामा तपाईंको भ्वेि् कहाँ छ िखे्न सकु्हुनछ। फेरी लग इ् गरेर तपाईं कु्ै बेला यो प्रदरियामा तपाईंको भ्वेि् कहाँ छ िखे्न सकु्हुनछ। 

5.
अगाडी के हुनछ िन्ने बारे हामी तपाईंलाइ समपक्छ  ग्नेछौं। तपाईंलाई समपक्छ  ग्ने व्यभक् ACTION-Housing, The अगाडी के हुनछ िन्ने बारे हामी तपाईंलाइ समपक्छ  ग्नेछौं। तपाईंलाई समपक्छ  ग्ने व्यभक् ACTION-Housing, The 
Urban League of Greater Pittsburgh वा YWCA of Greater Pittsburgh बा् हु्स्कछ। हामी सबै सँगै Urban League of Greater Pittsburgh वा YWCA of Greater Pittsburgh बा् हु्स्कछ। हामी सबै सँगै 
काम गिदैछौं तयसैले कृपया आफ्ो फो् कलको जवाफ दि्ुहोस् वा उ्ीहरूको ईमेलको प्रभतदरिया दि्ुहोस्।काम गिदैछौं तयसैले कृपया आफ्ो फो् कलको जवाफ दि्ुहोस् वा उ्ीहरूको ईमेलको प्रभतदरिया दि्ुहोस्।

covidrentrelief.alleghenycounty.us

प्रश्नहरू छ््? ACTION-Housing लाई 412-248-0021 मा वा प्रश्नहरू छ््? ACTION-Housing लाई 412-248-0021 मा वा 
rentalassistance@actionhousing.org मा समपक्छ  ग्ु्छहोस्।rentalassistance@actionhousing.org मा समपक्छ  ग्ु्छहोस्।


