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Aplikasyon para sa Permanenteng Pabahay ng HSH 
Form C1: Sertipikasyon ng Third-Party para sa Kawalan ng Tirahan [to be completed by Staff] 

Kung hindi makokompromiso ang kaligtasan, ang form na ito, na sasagutan lang gamit ang pinakakaunting impormasyong 
kinakailangan, ay puwedeng gamitin para isadokumento kung tumatakas ba o nagtatangkang tumakas ang sambahayan 

mula sa domestic na karahasan. Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito o sa isang liham na may letterhead ng inyong 
ahensya, pinatutunayan ninyong totoo ang impormasyong ito.  

(Mga) Pangalan ng Kliyente:________________________________________________________ 

 

Access Point:________________________________________________________________________ 

*Nakatira dapat sa isa sa mga sumusunod ang mga sambahayang tuloy-tuloy na walang tirahan: 

❏ MAY TIRAHAN: Ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay dating nakatira sa isang pampubliko o pribadong 
pinangangasiwaang shelter sa (mga) petsa sa ibaba: 

 

Pangalan ng Shelter:________________________________________________________________ 

 

Mga Petsa:________________________________________________________________________ 

 (hal. 1/1/19-2/1/19; kung kasalukuyang nakatira ang kliyente rito, ilista bilang 1/1/19-kasalukuyan) 

❏ WALANG TIRAHAN: Ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay dating nakatira sa isang pampubliko o pribadong 
lugar na hindi idinisenyo o hindi karaniwang ginagamit bilang regular na tulugan para sa mga tao, gaya ng sasakyan, 
parke, abandonadong gusali, istasyon ng bus, paliparan, o campground (“isang lugar na hindi angkop na tirahan ng 
tao”) sa (mga) petsa sa ibaba. 

 

(Mga) Petsa:_______________________________________________________________________ 

  (hal. 1/1/19-2/1/19; kung kasalukuyang nakatira ang kliyente rito, ilista bilang 1/1/19-kasalukuyan) 

❏ TRANSISYUNAL NA PABAHAY1: Ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay tumira dati sa transisyunal na pabahay 
sa loob ng wala pang 24 na buwan.  

 
1 Para sa mga beteranong nakatira sa transisyunal na pabahay na pinopondohan ng VA, kabilang ang programang Grant and Per Diem 
(GPD) ng VA, panatilihin ang kanilang katayuan bilang walang matirahan at/o tuloy-tuloy na walang matirahan para sa pagtukoy sa 
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Pangalan ng institusyon:_____________________________________________________________ 

 

Mga Petsa:________________________________________________________________________ 

 (hal. 1/1/19-2/1/19; kung kasalukuyang nakatira ang kliyente rito, ilista bilang 1/1/19-kasalukuyan) 

❏ Bago pumasok sa institusyon, ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay nakatira sa: 
❏ Pang-emergency na shelter     
❏ Isang lugar na hindi angkop na tirahan ng tao 

 
❏ INSTITUSYUNAL NA PANANATILI: Ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay tumira dati sa isang institusyon sa 

loob ng wala pang 90 araw.  

 

Pangalan ng institusyon:_____________________________________________________________ 

 

Mga Petsa:________________________________________________________________________ 

 (hal. 1/1/19-2/1/19; kung kasalukuyang nakatira ang kliyente rito, ilista bilang 1/1/19-kasalukuyan) 

❏ Bago pumasok sa institusyon, ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay nakatira sa: 
❏ Pang-emergency na shelter     
❏ Isang lugar na hindi angkop na tirahan ng mga tao 

 

Kawani ng Access Point/Coordinated Entry/Housing Navigation: (naka-print na pangalan): 

__________________________________________ 

Titulo/Organisasyon:_______________________________________________________________________ 

Kawani ng Access Point/Coordinated Entry/Housing Navigation (lagda):  

______________________________________________  

 

Petsa:_______________________________________________________________________________ 

❏ TRANSISYUNAL NA PABAHAY2: Ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay tumira dati sa isang transisyunal na 
pabahay sa loob nang wala pang 24 na buwan.  

 
pagiging kuwalipikado sa PSH.# Tandaang iba ito sa mga hindi beteranong nakatira sa transisyunal na pabahay, na hindi itinuturing na 
tuloy-tuloy na walang matirahan, anuman ang katayuan nila noong pumasok sila sa transisyunal na pabahay. 

2 Para sa mga beteranong nakatira sa transisyunal na pabahay na pinopondohan ng VA, kabilang ang programang Grant and Per Diem 
(GPD) ng VA, panatilihin ang kanilang katayuan bilang walang matirahan at/o tuloy-tuloy na walang matirahan para sa pagtukoy sa 
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Pangalan ng institusyon:_____________________________________________________________ 

 

Mga Petsa:________________________________________________________________________ 

 (hal. 1/1/19-2/1/19; kung kasalukuyang nakatira ang kliyente rito, ilista bilang 1/1/19-kasalukuyan) 

❏ Bago pumasok sa institusyon, ang (mga) taong nakapangalan sa itaas ay nakatira sa: 
❏ Pang-emergency na shelter     
❏ Isang lugar na hindi angkop na tirahan ng tao 

 

❏ PAGTAKAS SA DOMESTIC NA KARAHASAN: Tumatakas, o nagtatangkang tumakas, sa domestic na karahasan, 
karahasan ng karelasyon, sekswal na pananakit, pagmamanman, o iba pang mapanganib o nakamamatay na 
kondisyong may kaugnayan sa karahasan laban sa indibidwal o miyembro ng pamilya sa pangunahing tinutulugang 
tirahan o kaya ay naging dahilan para matakot siyang bumalik sa kanyang pangunahing tinutulugang tirahan, AT 

❏ Wala na siyang iba pang matitirahan, AT 

❏ Salat siya sa kakayahan o network ng suporta, gaya ng pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan sa 
pananampalataya, o iba pang panlipunang network para makakuha ng permanenteng tirahan 

Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito o sa isang liham na may letterhead ng inyong ahensya, pinatutunayan 
ninyong totoo ang impormasyong ito.  

Kawani ng Access Point/Coordinated Entry/Housing Navigation: (naka-print na pangalan):  
__________________________________________ 

Titulo/Organisasyon:_______________________________________________________________________ 

Kawani ng Access Point/Coordinated Entry/Housing Navigation (lagda): 
______________________________________________ 

Petsa:_______________________________________________________________________________ 

 

Pakitandaan: sapat na ang isang gabing pamamalagi sa isang pang-emergency na shelter o Safe Haven o isang pakikipag-
ugnayan ng outreach provider sa lansangan para magsilbing dokumentasyon para sa buong buwang iyon. 

 

 
pagiging kuwalipikado sa PSH.# Tandaang iba ito sa mga hindi beteranong nakatira sa transisyunal na pabahay, na hindi itinuturing na 
tuloy-tuloy na walang matirahan, anuman ang katayuan nila noong pumasok sila sa transisyunal na pabahay. 


