
 

ఎన్ �ల్ �ంట్ మ�� న�� అవస�� మ�� ��స ����షన్ 

న��  అవస��: 
 

ఇ���� ��� � � �న��ం�, �ఠ�ల� ���  ��� � �� ���  �ఠ�ల� 
ఎన్ �ల్ �ంట్ ��త�ం ఇ�� న�� �, ఆ ��� � �� ఎన్ �ల్  �య��� మ�� 
�ఠ�ల� �జర�� ం�� అ�మ�ంచ��� �ం�, �ఠ�ల �బ� ం�� 
��వ ���న ��� �ం�షన్ అవసరమ��ం�: 

 
1. ��� � � వయ�� � ఋ�� - ��� �ం�షన్ � ��ం���� ఒక� 

(1) అం�క�ంచబ��ం�: 
 

a. జనన ���కరణ ప�తం. 
b. �ట�జ్ ��న జనన ���కరణ ప�తం. 
c. ���స� ల్ ��వప�తం. 
d. ���న ��� ��ం� �ట�జ్ ��న �� స���  

ధృ�క�ం�న ���జం ��న ���� ��. 
e. ���న ��� ��ం� త��దం���/సంర��� �� 

బం��� ఇ�� న �ట�జ్ ��న  ��ట్ �ంట్. 
f. ����� అ��  �స్ �ర్ �. 
g. ���న ��� ��ం� ఇంత��ంద� �ఠ�ల ��ర్ �. 

 
2. చట�ం �ప�రం అవసర�న ఇ�� ��ష�� - ఆ��ం� ��� �ం�షన�� 

ఇ� ఉం��: 
a. �ఠ�ల ఇ�� ��షన్ ����. 

 
b. ఇంత��ంద� �� � ����క్ �  �� ఒక �ద�  ��� లయం 

�ం� అవసర�న ఇ�� ��షన్ ఇ�� న �� అవసర�న 
��స్ ఇ�� న�� �త�ర� కం� ఇ�� న  ��ట్ �ంట్. 
ఇంత��ంద� �� � ����క్ �  �� ఒక �ద�  ��� లయం 
�ం� ఇ�� ��ష�� ఇ�� న���, ����� ఇవ� బడ�య� 
��క ��. 

 
3. ��స ���కరణ - అం�క�ం� ��� �ం�షన్ � ��ంద ఇ�� న 

��� ఎ �ం� ఒక� (1) మ�� ��� � �ం� (1) ఒక� ఇ�� ��  
ఉం�ం�. ఆ ��� �ంట్ � �� �న ���� స� ష�ం� 
��ం�� మ�� ��� �ంట్ � �పజంట్ �� ���� సంబం�ం� 
��� �ంట్ ����� అ�� �ధం� మ�� �జ�న�: 

 
��� ఎ 
a. ఒప� ందం 
b. �జ్ 
c. ఆ�� ప��  ��� 
d. �ట�జ్ ��న మ���ల్ ��స �రం 

Tredyffrin/Easttown �� � ����క్ �  



 

 

��� � 
a. �ప��త ���� ��� 
b. �ప��త ���ట్ �ర్ � ��� 
c. �� ంక్  ��ట్ �ంట్ 
d. PENNDOT ���ం� �� ��వర్ ��న్�  
e. PENNDOT �హన �����షన్ 
f. ఒక ��ష�/�డరల్ ����ం� ఎన్ �ల్ �ంట్ 
g. ఉ�� � మ�� యజ�� �� మ�� ����� ��క్ 

 స�బ్ �� 
h. �����  అ�డ��� 

 
4. త��దం��ల న��  ��ట్ �ంట్ - �ప�ణం ��న ఒక ���క - 

(1)��� � � ఏ�� �దక �ద�� � �� ఆల� �ల్, �ర����, 
�� ఎవ��� �యపరచడం �� �ఠ�ల ఆ��� �ం�త� కం� 
���యడంవం� ��� సంబం�ం�న ��ల� చట�ం �ప�రం 
అవసర�న��� స�� ండ్ �యబ�� � �� బ�ష� �ంచబ�� �; 
�� (2) �ం�క పర�న ��ం�ల� సంబం�ం�, చట��ప�రం, 
���పణ �యబ� �� �� య �ర �యం�ర� ��� � � 
ఇంత��ం� �� �ప��తం బ�ష� �ంచబ�� �. 

 
5. గృహ �� స��  - �ద��� ఒక �ఠ�ల� న�� ���ం�న�  

��� ��లంద��. 

�రబ�  మ��  ఎన్ �ల్ �ంట్ �  ఒక అడ�ం�  �� � �� �ం�� 
 

అవసర�న ��� �ంట����, �ఠ�ల �బ� ం� ��వ స���� 
అడగవ�� , �� ఇ� ఎన్ �ల్ �ంట్ � ఇ� ఒక �యమం �� మ�� ఈ 
��� �ంట్( ��) అంద��ంతవర� ��� � � ఎన్ �ల్ �ంట్ �� �జ�� 
��� �� �రణం ��: 

1. �� ���ం�. 

2. ఆ�గ�  �� ��రక ప�� �����. 

3. అకడ�క్ �����. 

4. �జ� �����. 

5. వ� � �గ�క�ం�న  ���  �ర� �కమం. 

6. �ప�� క ���  �����. 

7. �����న ��రక ప��. 



 

 

8. �����న న�� �రం. 

�రబడ� � �� �ం�� 
 

�ఠ�ల �బ� ం� ఎన్ �ల్ �ంట్ �� ��స ���కరణ ��త�ం ��వ ���న 
స��రం �రబడక�వ�� : 

1. �షల్ ��� �� నంబర్. 

2. ఒక ��� � � తన త��దం��ల� �వ�ంచనట���, ��� �రణం. 

3. ��� � � �� త��దం��ల ��. 

4. ఏ���  �����. 
 

5. ఒక కస�� ఉత��� , ఒప� ందం �� ఆ�రత�  ఎన్ �ల్ �ంట్ � ఒక 
ఆ�రం� నమ� ద�న�� ప�గ�ంచబ�న సందర� ం� �న�, ఆ�రత 
����ంగ్ � సంబం�ం�న  �ర్ � ఉత���  �� �����. 

 
6. ��� � � ఇ�� ��షన్  ��� 

 
�ప�� క ఎన్ �ల్ �ంట్  ప�గణన 

 
���  �బ� ం�, ��ంబ  ���� సంబం�ం� ఏ ��స ����షన్ స��క�న� 
మ�� �లభం� ఉం�� అన� ��� ప�గ���ం�. 

 
కవల�, మ�� ��కం� �ద���న ������ �� ఇ� �ధం� ఇతర 
��� ��ల��� ఎన్ �ల్  �యబడ��. కవల� మ�� �ద���న 
�����ల� తరగ�ల� ఉంచడమ��, చట�ం�ప�రం అవసర�న �ర� 
త��దం��ల అ���యం �ప�రం ఉం�ం�. 

 
��� � � ఎన్ �ల్ �ంట్ �, �కమ��� ��ర్ � �� �ప�ణం ��న  ��ట్ �ంట్ � 
ఇ�� న స��రం ఆ�రం� ���  �రస� �ంచ�� �� �ప� ం �య��. 
అ��, ఒక ��� � � ఆ�ధ సంబంధ �రం �� �ం�క ��ం�� 
సంబం�ం�న ���పణ �� ��� ల� �ప��తం బ�ష� రణ� 
ఎ��� ం�న� ట���, ��� ���  �ప�� �� య ���  �వల� అం�ంచవ�� . 
ఒక�ళ ఒక ��� � � ఆ��� �� �ం�క ��ం�ల �రం�క �� �రణంవల� 
బ�ష� ���, ��� � ఎన్ �ల్  ���న� �� � అం�ం� �వ� మ�� 
మద��ల� ��� , ��� � � ఇంత��ంద� �ప�భ మ�� �ఠ�ల ����� 
స����ం�. 

 
ప��త ఇం� �ష్ ��ణ� ం క���న�  ��� ��� మ�� ��ం�ల�, 
ఎన్ �ల్ �ంట్ �ప��య� అర�ం ���వడం మ�� ��� � � ఎన్ �ల్  
అ�� ంతవర� అవసరం �ర� అ��దం మ�� అ�సరణ �వ� 



 

 

అం�ంచబడ��. 
 

��� � � �� ��ల�  అభ� ర �న  
 

��� � � ఎన్ �ల్ �ంట్ �ర��న త��త, �ఠ�ల �బ� ం�, ��� � � ���  
సంబంధ ����ల ఒక �� ��ం�, ఇంత��ంద� �ఠ�లల� సం�ప���ం�. 
ఇంత��ంద� ���  ��� �� ��� ఉన� ట���, చట�ం �ప�రం అ�� 
అభ� ర �న �� క�ం�న ప� (10) ��ల�� ����ల� పంపవల� ఉం�ం�. 

 
��� � � ��� �� �� �ఠ�ల సంస��ం� బ�� ��న�� �, �ఠ�ల 
�బ� ం�, ఆ ��� � �� సంబం�ం�న �కమ��� ����ల�సం పంపబ��న�  
�ఠ�ల� సం�ప��� �. ఇంత��ంద� ���  చట�ం �ప�రం అ�� అభ�  ర �న 
�� క�ం�న ప� (10) ��ల�� ����ల� పం���  ఉం�ం�. 

 
ఒక ��� � � ఏ �ఠ�ల��� �ప�త�  �� ���ట్ �ఠ�ల� ఎన్ �ల్  
���న� �� �, ఆ ��� � � ��� �� ���� ��క ��� � �జ��, �డ� �త�� 
ఎన్ �ల్  ���న�  ���  �� �ఠ�ల, ఆ �డ� ఇంత��ం� �జ�న ����క్ � 
�� �ఠ�ల�, ఆ �డ�� సంబం�ం�న ఆ�గ�  ����� అంద�యమ� 
���ం�. 

 
ఇంత��ంద� �ఠ�ల సంస��ం� ��� � � ����ల� �� క�ంచనప� ��, 
�ఠ�ల �బ� ం�, ఐ� (5) ��ల త��త ఆ ��� � �� ఎన్ �ల్  ���ం�ం�. 

 
ఇంత��ంద� �� ���  ��ం�  ఎన్ �ల్  ����  ��� ���  

 
ఒక�ళ ఇంత��ంద� �������ం� ఎవ�� ��� � �� ఎన్ �ల్ �ంట్ � 
అంద��� �క ఏ�� ���ట్ �ఠ�ల ఎన్ �ల్ ���� ��� ��ల ����ల� 
��� ఉం��, భవన ���� �ల్, ��ర్ � ����, ఇంత��ంద� �ఠ�ల �చర � 
వద� �ప�ణం ��న అ�డ�ట�వం� �జయవంతం� ���  �����న��� 
నమ� గ�� ఋ���� �ఖ�పరచగ�� ఒక ��� � �� సంబం�ం�న 
స�����  �� అం�క�ంచవ�� . 

 
నమ� ద�న స��రం �ంద�క��, సంబం�త �చర్( ��)� సం�ప�ం�, 
��� � �� అంచ��� ఆ ��� � �� త�న ��డ్ మ��/�� ��� � 
�ర ��ంచవ�� . మ�ం�� ఇంట�� �  మ�� ����క్ � ��� ��ల �ర� ��� 
�� � ఏ�� � ��న అకడ�క్ �ప��ల� ��� � � ఏ �ర� ��ం�డ� �� 
������షన్ ఉం�ం�. 

 
����  ���  

 
ఎవ�� ��� � � �� త��దం���/సంర���, ���  ప��� ���� 



 

 

��� ల� అ��ం�న� ���  ��� � ��� ��నట���, ��� �� �త� 
����� సంబం�ం�న ఋ��� త��దం���/సంర���, �న 
���న��� ఇ�� ��  ఉం�ం� మ�� ఇతర ఎన్ �ల్ �ంట్/న�� 
అవస�ల� ����యవల� ఉం�ం�. 

 
త��దం���  � క ఒక వ�జన ���ంట్ �  �వ�ం�  ��� ���  

 
వ� � �గత నష�ప��రం (ఉ�తం) ��ం� ��� � �� మద�� ఇ��న�  ���  ���� 
ఒక ��� � � �వ���న� �� �, ��� దర��� ��, అవసర�న ��� �ం�షన్ 
అం�ం�నట��� ��� � � ���  �ఠ�ల� న�� ���వ�� . 

 
అవసర�న ��� �ంట����, �ఠ�ల �బ� ం�, ఆ ���� ��ం���� 
ఒక��� (1) అంద�యమ� ���ం�: 

 
1. ఒక కస�� �� ఆ�రత� ం ఆర �ర్ � స�, ఆ�రత� ం �� సంర�ణ� 

�వ�ం� చట�బద��న ��� �ం�షన్; �� 
 

2. సంతకం ��న �� ���  ��� అ� మ�� ��� � �� ఏ�ధ�న వ� � �గత 
���� ��ం� మద������ ర�, ��� � � �వలం ���  సంవత� రం 
��త��క, �రంతరం �� వద�� �వ����� ర� మ�� ఆ ���, 
�ఠ�ల� సంబం�ం�న �ధ� తల� ���ం�ర� ��ం� �ప�ణం 
��న మ�� �ట�జ్ ��న  ��ట్ �ంట్. 

 
�ఠ�ల �బ� ం�, ��� � �� ���  �ఠ�ల� ఎన్ �ల్  �య��� �ం� � (2) � 
���న �ప�ణం ��న  ��ట్ �ంట్ � మద���� �ధం� అదన� స��రం 
�రవ�� . �ర్� ��నం �� ప��ల� ��� �షన్�  � ���న��క, ఏ�ధ�న 
�ప��య� సంబంధం��ం�, �ప�ణం ��న  ��ట్ �ంట్ � ఇవ� బ�న 
స��రం తప� � క��నబ�నట���, �డ� 



 

 

��వ �ప��య� అ��ణం�, �డ�� �ల�ంచ��� సంబం�ం� అ�� ల్ 
���వ��� ఒక అవ�శం క�� ం�న ��స్ త��త, �ఠ�ల �ం� 
�ల�ంచబడవ�� : 

 
1. ఈ అ�� ల్, �ఠ�ల�ం� �ల�ం�న��� ����న ��స్ �ం�న 

ఐ� (5) ��ల�� �ప�ం�ం�ంట్ � �ఖ� ����  ఉం�ం�. 
 

2. �ప�ం�ం�ంట్  �� స�న ����వ� � �, ��� � � �ల�ం� ఏ 
ఆ�రం� �యబ�ం� ��� ఒక ��త�ర� క  ��ట్ �ంట్ అంద��� �. 

 
3. సమస� � ప�ష� �ం�ంద� ఒక�ళ �ర్� �క� ం 

అవసరమ�నట���, �ప�ం�ం�ంట్ �� స�న ���� 
వ� � � ఇ�రక�న ��త�ర� క ���క త����� �. 

 
��� � � అ�� ంట్ � �� సంబం�ం�న స���ంటల్ ��� �� ఇన్ కం (SSI), 
���� షనల్ అ���న్�  ఫర్ �� �� ��స్ (TANF), ��-అ���వ్ స�ర్ �, �ల్� స�ర్ �, 
�ప�త�  �� ���ట్ ఆ�గ�  ��� �ర� హణ, ��ట� �� ��ట� �బ� ం� 
�� ఇతర ���ం�� వ� � �గత ���ం� �� �భం� ప�గ�ంచబడ�. 

 
సహజ త��దం��(�) �� ఇంత��ంద� సర���(�) ��� అం�ం�ల� 
�ఠ�ల �బ� ం� �ర�. 

 
ఒక వ�జన ���� ���స్ � మద����  ��� ��� ���  �ఠ�లల� 
�జర��   ���� ����ణం� ��� �ం�ం�� ���  ��� హ��  క���ం�. ఈ 
��� రణ�, ఆ ��� � � అర�త  ���� సంబం�ం� ��ద� స��రం ఇ�� � �� 
క��నబ�న సందర� ం�, �వ�ం� ఇం�� ����ణం� 
సంద�� ంచడంవం�� ఉం��. 

 
�ం��న�  ��� ���  

 
��� � �ం�� సంర�ణ� ఉం� ���తర ��� ���, ��� � �వ�ం� 
��� ��ల��� ���  సంబంధ అవ��� మ�� వ� �ం� చట�ం� ఉన�  
అ��  సంర�ణల� �ం���. �ం�� సంర�ణ� ఉంచబ�న ���తర 
�న��ం� ��� ���, �ప�� క �ద� �� స�న ����ం అం��వ��� 
అ���. ఒక ��� � � �ం�� ర�ణ� ఉం�న�� �, �� �ం�� ర�ణ 
��� � �  ��స్ �ంట్ ��న�� � 
��� � � �ఠ�ల �� �లం� ��� � �ర ��ంచబ��ం�, ���  మ�� 
�స�ర్ �ం� ��, �వజన మ�� ��ంబ ��� లయం మద�  ఉం� 
���ండం ఆఫ్ అండర్  �� ం�ంగ్ మ�� ర�� �ప��క �ప�రం, ��� 
వ� ��కం� ఒక �ర్ � ఉత���  �� వ� �ం� చట�ం �� ���� �న�, ���  ఆ �ం�� 
ర�ణ� ర�� అంద���ం�. 



 

 

 
అవసర�న ��� �ంట్ ���, ��� � �  �ం�� త��దం��ల వద� �� 
దత�త ���వ��� �ం� �� దత�త ���న�  ఇం��  ఉం��� ర� 
��� �ం�న��, సంబం�త ఏ���  �ం� ఒక �ఖ� �ఠ�ల �బ� ం� �రవ�� . 
�ఠ�ల �బ� ం� ఒక �ర్ � ఉత��� � �� ఏ���  ����ల� �ర��. 

సంస��  �వ�ం�  ��� ���  
 

ఒక�ళ ���  ఒక �ల�ల �ర� ంధ గృహం, �డగ్, ఆల� �ల్ �ంటర్ �� 
ఇ�రక�న �క�� ��  అం���ం�, అ�� సంస�ల� ఉం�న ���తర 
��� ��ల�, ��� , �ద� �, మ�� అవసర�నట��� �ప�� క �ద� � 
అం�ం���  ఉం�ం�. 

 
�� సంస�ల� ఉంచబ� ��� ���, అవసర��, స�న ��� �ం�� 
�ఖ�పర� ���  �ఠ�లల� �జర��  హ��  క���ం�� 

 
��ట� �బ� ం� �ల��  

 
ఎవ�� ��� � � ��ట�� ఉం�న ��� �� �� ��� �డ� అ��, ఆ 
సమయం� ��� �� బం��ల� �� ��ంబ ���లవద� �వ���ం�, ఆ 
��� � �, ప��క్ �� ల్ �డ్ ��న్ 13-1302 �ప�రం అవసర�న ��� �ం�� 
�ఖ� పర� ���  �ఠ�లల� �జర�� ం�� అ���. 

 
���  ���, ఏ�ధ�న వ� � �గత �భం �ంద�ం� ��� � � ���స్ � ఉ�� ర� 
�ఠ�ల �బ� ం� ప�గ��� �. 

 
�ల�ర��ల �ప��ల �ం� ���వ�� న ��� ���  

 
ఎవ�� ��� � �, ఒక �ల�ర��ల �ప�శం �ం� ��� వ�� నట���, �� 
�ల�ర���� �ర ��ంచబ�నం�న, �ఠ�ల ��� ఆ���క్ � 
�ప�� �� య ���  �ర� �కమం� ఉంచ��. 

 
�ల�ర��ల �� �ం� ���వ��న�  ��� � �, 22 Pa. �డ్ §12.8 (c). �ప�రం 
�ప�� �� య ���  �ర� �కమం� ఉంచ��� �ం� ఒక ��రణ �య�ంగ్ 
��ం�� అ���. 

 
ఈ ��� � � ��రణ తరగ�� ��� �వ��� �ప��తం అ��� ఉ�� � �క 
�� ఇం� �బ� �న�  ��� � ��� ప�గ�ం�� అ� �ర ��ంచడ�ఈ 
�య�ంగ్ ఉ��శ� ం. ���  ప�గ�ం� అం�ల� ��ం�� ఉం��: (1) 
�� య��� రణ� సంబం�ం�న సంఘటన �ఠ�ల� �� �ఠ�ల-
����త �ర� �కమం� �����ం�; (2) ఆ �ప�శం� ��� � � �పవర �న; 
(3) �చ�� మ�� ��� � �� కల��న�  �ల�ర��ల ���షన్ అ���ల 



 

 

��ర��. 
 

�ర� �కమం� ఉంచ��� �ం� ఒక ��రణ �య�ంగ్ � �ర� �ంచ���, 
��� � � ��� తరగ�� ఉండటం అ�� అక� � వ� ��ల� �� ఆ��� 
�ప�దకరం� ��� �� ��� పరం� �న��ం�� ఒక అ�ంతరం� 
ప�ణ�ం��, ��� త�ణ� �ప�� �� య �ర� �కమం� ఉం�, ఆ త��త 
��నంతత� ర� ��రణ �య�ంగ్ �ర� �ంచవ�� . 

 
అ�డస్ ��� ������  ���� ం (ACP) 

 
ఎవ�� ��ంబం ఒక ��� � ��, ఒక అ�డస్ ��� ������ ����ం (ACP) 
ఉప��ం�, ��� �స్ �క్�   తమ ����� �స్� ��, ఎన్ �ల్  �యవ�� . 

ఈ ��� �స్ �క్�  � �ఠ�ల �బ� ం� ఒక చ�� బద��న ����� 
అం�క��� � మ�� �� ����� సంబం�ం� అదన� స��రం 
అవసరం ��. ఎన్ �ల్ �ంట్ �సం అవసర�న అ��  ఇతర ��� �ం�� 
�ఖ� పర��. 

 
గత �ఠ�ల� సంబం�ం�న ����� ఈ అ�డస్ ��� ������ ����మ్ 
(ACP) �� � పంపబడ��. 

 
��� ఎన్ �ల్ ���వ��� ��ంబం అర�త� సంబం�ం�న �పశ� ల� ACP� 1-
800-563-6399 � సం�ప�ంచవ�� . 

 
ఎన్ �ల్ �ంట్  ��� ��  

 
ఒక ��� � � ఎన్ �ల్ �ంట్ � సంబం�ం� ఏ�� ��ద�ం�, ��� � �� 
ఎన్ �ల్  �య��� �పయ�� ం� వ� � �, ��� �� �ప�ం�ం�ంట్ �� 
స�న �� అ���� ��ల్, ఇ-��ల్ �� ���న్ �� � పంపవ�� . 
ఆ వ� � � �� ��� , ��ర్� �ంట్ ఆఫ్ ఎ�� �షన్, �� ల్ స�� �స్ ఆ�స్ � 
��త�ర� క ��-అప్  పంపవ��  

 
�న� �  �����  ����షన్ 

 
��� � �, ��� ��  చట�బద�ం� �వ�ంచడం �ద� ���  స��కం� 
అ���ం�న సందర� ం�, �� త��దం���/సంర��� �� ���  
��� ��� �వ�ం� వ�జ�� తమ ��సం ��ం� ���  ��న ��స 
���కరణ �ఖ� పర��. ��� � �న��ం� ����� సంబం�ం� ���  
�రంతర ��స ���కరణ �� క�ంచక��, ఆ ��� � �� �ల�ంచ��� 
����ంగ్�  ��రం�ంచబడ��. ఏ�� �ల�ం� ����ంగ్� , �ర్� �ల� 
మ�� అ�� �����వ్ ��� �షన్ 5116 �ప�రం �యబడ��. 

 
 



 

 

�� క�ంచబ�న�: ��బవ� 28, 2005 
�ర� బ�న�: �� 1, 2009 
�ర� బ�న�: ఆగస్� 2010 
�ర� బ�న�: ఏ��ల్ 27, 2011 
స��ంచబ�న�: � 21, 2015 
�ర� బ�న�: � 3, 2018 
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