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तपा0ले पुरा भरेका आवेदनलाई आ4नो 6थानीय काउ;ट= काया>लयमा 6वयम ्उपि6थत भएर बुझाउनुपछ>  वा 4याFस वा पHाचार

गरेर पठाउनुपछ>  । 
यMद तपा0लाई यो फाराम भन> सहयोग आवOयक छ वा हाPमसँग सRचार गन> सहयोग चाMहSछ भने हामीलाई सोTनुहोस ्वा 1-877-423-4746
मा फोन गनु>होस ्। यMद तपा0 बMहरो हुनुहुSछ वा कम सुSनुहुSछ भने कृपया GA Vरलेलाई 711 मा फोन गनु>होस ्। हाWा सेवाह% XनशुZक छन ्।

पाVरवाVरक तथा बालबाPलका सेवा महाशाखा (DFCS) मा हाPम क6ता सेवाह% \दान 
गद>छ] ?

DFCS ले Xन^न सेवाह% \दान गद>छ:

खा_याSन सहयोग
फुड $%या(पह+ ती लाभह+ हुन ्जसलाई तपा5ले EBT/Quest 7च9न भएको कुनै
प>न $टोरमा खाCयाDन EकDन Gयोग गनI सJनुहुDछ । तपा5ले Eकनेको
खाCयाDनको मूNय हामी तपा5को फुड $%या(प अकाउDटबाट घटाउनेछS ।

नगद सयहोग/रोजगार सयहोग सेवाह% 
TवपDन पVरवारह+का ला7ग अ$थायी (TANF) ले सीXमत समयका ला7ग आ7Zत
ब[चाह+ भएका पVरवारह+लाई नगद सहयोग उपल]ध गराउँछ । यो अनुदानमा
समावेश गVरएका आमाबुवा वा $याहारकताIह+ कायI (वकI ) कायIaममा सहभागी
हुनु आवbयक छ । नगद सहायता कायIaमले TANF कायIaमको ला7ग 
योcय नभएका शरणाथe पVरवारहfलाई Tवgीय सहायता प>न Gदान गदIछ।

• ना>त-ना>तनाहfको पालन-पोषण गनj हजुरबा-हजुरआमाह+ 
(GRG) ले आवbयक सहयोग Gदान गदIछ ताEक ब[चाह+लाई 
आkना हजुरबा-हजुरआमाका घरह+मा हेरचाह गनI सEकDछ।

मेaडकल सहयोग
मेlडकेडले योcय रहेको mयिJतह+का ला7ग मेlडकल oबलह+, डाJटरलाई जाँच
गराउँदा र मेlडकेयर TGXमयमह+को भुJतानीका ला7ग सहयोग गनI सJछ ।

अFसर गरेर सो'धने \Oनह% 

लाभह% Pलनका ला'ग कXत समय लाeछ ? 

फुड $%या(पह+: 30 rदन स(म
TANF: 45 rदन स(म
मेlडकेड: 10 देsख 60 rदन

यrद तपा5 योcय हुनुहुDछ भने तपा5ले फुड $%या(पह+ 7

rदन Xभt पाउन ुसJनहुुनेछ । पvृठ 5 हेनुIहोस ्।

मैले कXत पाउँछु ?
तपा5को आय, xोतह+ र पVरवारको आकारले लाभको माtा
>नधाIरण गदIछ । हाXमले तपा5को योcयता >नधाIरण गरेप>छ
माt तपा5लाई >निbचत जानकारy rदन सJनेछS ।

मैले मेरा लाभह% कसVर \ाgत गछु>  ?
फुड $%या(पह+का हकमा, लाभह+स(म आkनो पहँुचका
ला7ग तपा5ले इलेJ{ो>नक बे>नEफट {ाDसफर (EBT) काडI
पाउनुहुनेछ । TANF का हकमा, लाभह+स(म आkनो
पहँुचका ला7ग तपा5ले EPPIC  डoेबट मा$टर काडI
पाउनुहुनेछ ।
मेlडकेडका ला7ग, तपा5ले G|येक योcय सद$यको 
ला7ग मेlडकेड काडI Gा}त गनुIहुनेछ ।
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क^युXनट= आउटVरच सPभ>सेस
DHS का अDय सेवाह+ बारे थप जानकारyका ला7ग कृपया हा~ो वेबसाइट
http://dfcs.dhs.georgia.gov  हेनुIहोस ्वा 1-877-423-4746 मा फोन गनुIहोस ्।

मलेै लाभह%का ला'ग कसVर आवेदन गन> सFछु ? 

चरण 1. आवेदन फाराम परुा भनु>होस ्। 

Gbनह+लाइ �यान rदएर प�नहुोस ्र ठ�क जानकारy Gदान गनुIहोस ्। आवेदनमा ह$ता�र
गरेर Xम>त उNलेख गनुIहोस ्।

चरण 2. भरेको आवेदनलाइ आ4नो 6थानीय काया>लयमा बुझाउनुहोस ्।

तपा5ले 1-2 तथा 15-17 पvृठह+लाइ [यातरे >तनीह+लाई आkनो ला7ग रा�ु आवbयक
पनjछ ।  

आ4नो 6थानीय पाVरवाVरक तथा बालबाPलका सेवा महाशाखा (DFCS) को 
काया>लयलाइ यो आवेदनको पmृठह% ३-१४ लाई पHाचार वा 4याFस गरेर
पठाउनुहोस ्वा 6वयम ्Zयाउनुहोस ्। तपा0ले आ4नो 6थानीय कल>य कहाँ छ
भनेर http://dfcs.dhs.georgia.gov/county-offices मा थाहा पाउन 
सFनुहुSछ ।  

यrद तपा5 वा जसको ला7ग तपा5ले आवेदन rदँदै हुनुहुDछ, उJत mयिJत
लाभह+का ला7ग योcय भएआ हामीले तपा5को नाम, ठेगाना तथा ह$ता�र
भएको आवेदन Gा}त गरेको Xम>तबाट फुड $%या(प वा TANF लाभह+ उपल]ध
गराइनेछ ।
यrद तपा5 फुड $%या(पह+ र/वा मेrदकेडका ला7ग आवेदन गद� हुनुहुDछ भने
तपा5ले लाभह+का ला7ग आkनो नाम, ठेगाना र ह$ता�र माt गरेर आवेदन
बुझाउन सJनुहुDछ । यCयTप, यrद तपा5ले स(पूणI फाराम पुरा भनुIभयो भने
|यसले हामीलाइ तपा5को आवेदनको GEaयालाई >छटो अगाडी बधाउन मCदत
गछI  । तपा5ले य$त फारामको उपयोग एक भDदा बढy कायIaमह+का ला7ग
एEककृत आवेदन rदन वा फुड $%या(प कायIaम (FS) का ला7ग माt Gयोग
गनI सJनुहुDछ । तपा5को आवेदनमा अDय कायIaमह+ अ$वीकार गVरएकै
कारणले तपा5को FS आवेदनलाई अ$वीकार गVरँदैन । तपा5को FS आवेदनका
ला7ग हामी अलcगै योcयता >नधाIरण गनjछ� । यrद तपा5 कुनै सं$थामा
हुनुहुDछ र तपा5ले फुड $%या(प र SSI का ला7ग एकैसाथ आवेदन rदनुभएमा
तपा5 |यस सं$थाबाट Vरहाइ भएको Xम>त नै तपा5ले आkनो आवेदन दताI
गराएको Xम>त हुDछ ।

चरण ३. हामीसंग कुरा गनु>होस ्।
तपा5 कमIचारy (वकI र) संग अDतवाIताI पुरा गनुIपनj हुनसJछ । यrद |यसो हो भने
हामी तपा5लाई अपोइDटमेDट (भेटघाटको समय) rदDछ� । यो अDतवाIताI फोन
माफI त पुरा गनI सEकनेछ । 

  

मलेै क6तो जानकार= उपलrध गराउनु पद>छ ?
>न(नXलsखत कुराह+ उपल]ध गराउनु रा~ो Tवचार हो:

• फुड $%या(पह+ र/वा TANF को ला7ग आवेदन rदँदै
हुनुहुDछ भने आवेदकको पrहचानको Gमाण ।
मेlडकल सहयोगको ला7ग आवेदन rदँदै हुनहुुDछ भने
Gतके mयिJतको पrहचानको Gमाण ।
पrहचान काडI (ID) वा चालक अनुम>तपt (DL) ।

• लाभह+ अनुरोध गनj G|येक mयिJतको अमेVरक�
नागVरकता/योcय आGवासी ि$थ>तको Gमाण । यrद
तपा5 आकि$मक मेlडकल सेवाह+का ला7ग माt
आवेदन गद� हुनहुुDछ भने तपा5ले आkनो SSN वा
आkनो आGवासी ि$थ>तको जानकारy उपल]ध
गराउन ुपद�न । 

• सहयोग अनुरोध गनj हरेक mयिJतको सोसल
सेJयुVरटy नंबरह+ ।

• आयको Gमाण ज$त ै�यालाको अधIक%टy, बाल
भरणपोषणका भJुतानीह+, र आय Gदान गVरएका
पtह+ ।

• खचIका Gमाणह+ ज$त ैEक बाल $याहार रसीदह+,
मेlडकल oबलह+, मेlडकलको ला7ग याtा गदाIको
यातायात खचIह+ र बाल भरणपोषण भJुतानीह+ ।

तपा5लाई कुनै प>न छुटेको जानकारy हा~ो कायाIलयलाई
उपल]ध गराउनको ला7ग समय rदइनेछ । यrद यो जानकरy
Gा}त गनI तपा5लाई सहयोग चाrहDछ भने कृपया हामीलाई
भDनहुोस ्। 

आवेदकको sयिFतगत जानकार= हाPम कसVर \योग गछt ?
लाभह+का ला7ग आवेदन गनI चाहने mयिJतह+का ला7ग
तपा5ले सोसल सेJयुVरटy नंबर (SSN) र नागVरकता वा
आGवासी ि$थ>तको Gमाण उपल]ध गराउन ुपदIछ । यो
जानकारy आय र योcयता Gमाsणकरण Gणालy (IEVS) जाँच
गनI Gयोग गVरनेछ । तपा5को आ(दा>न र योcयता Gमाsणत
गनI, |यला स(बिDध जानकारy र काम स(बिDध
Eaयाकलापह+मा सहभागीता {याक गनI हामीले तपा5को
जानकारy अDय संघीय, रा�य तथा $थानीय एजेDसीह+सँग
भएको जानकारyसँग Xमलाएर हेनjछS । यrद घरपVरवारको कुनै
सद$यले हाXमलाई आkनो SSN, नागVरकता वा आGवासी
ि$थ>तको जानकारy rदन चाहँदैनन ्भने प>न घरपVरवारका
अDय सद$यह+ले लाभ Gा}त गनI सJनेछन ्। यrद तपा5
आकि$मक मेlडकल सेवाह+का ला7ग माt आवेदन गद�
हुनुहुDछ भने तपा5ले आkनो SSN वा आGवासी ि$थ>तको
जानकारy उपल]ध गराउन ुपद�न । 

के अ% कसलेै मेरो तफा>बाट आवेदन गन> सFछन ्?
फुड Jया(पह+ र मेlडकेडका ला7ग तपा5ले अ+
कसलैाई तपा5को तफाIबाट आवेदन गरyrदन भDन
सJनुहुDछ । TANF का ला7ग जोसुकैले आवेदन
गदाI प>न हुDछ तर आमाबुवा वा $याहारकताIको 
अDतवाIताI XलइनुपदIछ । 
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(यो आवेदन पुरा भनु>होस ्र यसलाई तपा0को 6थानीय काउ;ट= DFCS काया>लयमा बुझाउनुहोस ्।)

म केका ला'ग आवेदन गVररहेको छु ? (लागु हुने सबैमा Mठक 'चuन लगाउनुहोस)्

q फुड 6vया^पह%

फुड$टा(प कायIaम (FoodStamp Program) ले कम आय भएका घरहfलाई भोजनको लागत भुJतानीमा मCदत गनI माXसक लाभ 
Gदान गदIछ। यो कायIaमले पोषण, Xश�ा प>न Gदान गदIछ र यसको ला7ग योcय पVरवारहfलाई >तनीहfको खाना र पोषण 
आवbयकताहf पूरा गनI सहयोग पुयाIउँछ । 

q wबपSन पVरवाह%का ला'ग अ6थायी सहयोग (TANF)
oबपDन पVरवाह+का ला7ग अ$थायी सहयोग (TANF) ले ब[चाह+ भएका योcय पVरवारह+लाई शिJत Gदान गनI अ$थायी माXसक नगद भुJतानी,
अकल नगद भुJतानी र अDय सहयोग सेवाह+ उपल]ध गराउँछ । यrद तपा5 ब[चाको आमाबुवा वा $यहाकI ताI हुनुहुDछ भने तपा5 कायI (वकI )
कायIaममा सहभागी हुन आवbयक हुDछ । 
r ना>त-ना>तनाहfको पालन-पोषण गनj हजुरबा-हजुरआमाह+ (GRG) ले अ>तVरJत नगद Gदान गदIछ ताEक ब[चाह+लाई आkना 

हजुरबा-हजुरआमाका घरह+मा हेरचाह गनI सEकDछ। आवेदकहfले GRG योcयता Gा}त गनI TANF को ला7ग आवेदन गनुIपछI। 
q शरणाथx नगद सहयोग 

शरणाथe नगद सहयोग कायIaम ले TANF कायIaमका ला7ग योcय नभएका शरणाथe घरपVरवारह+लाई आ7थIक सहयोग उपलाcध गराउँछ ।
शनाथeको पVरभाषामा शरणाथe,Jयुबालy/हाइrटका GवेशकताI, मानव त$करyका पीlडत, अमेरेXसयन र एJला रहेका शरणाथe नाबाXलगह+ पदIछन ्
।

q मेaडकेड 
मेडकेेडले वCृधवCृधा, �िvटTवहyन वा असJत वय$क, गभIवती मrहला, बालबाXलका र पVरवारह+लाई मेlडकल कभरेज उपल]ध गराउँछ । तपा5ले
पावेदन rदएप>छ हामीले सबै मेlडकेड कायIaमह+ हेनjछS र तपा5 कुन कायIaमका ला7ग योcय हुनुहुनेछ भनेर >नणIय गनjछS ।

आवेदकबारे हामीलाई बताउनुहोस ्

के आवेदक वा आवेदकका तफI बाट आवेदन rदने mयिJतलाई हामीसँग स�चार गनI सहयोग चाrहDछ ? उअदो चाrहDछ भने लागु हुने सबैमा ठ�क 7च9न
लगाउनुहोस ्।

( ) TTY ( ) �ेल ( ) ठुलो TGDट ( ) इमेल ( ) Xभlडयो Vरले ( ) सा�के>तक भाषा दोभाषे

( ) Tवदेशी भाषा दोभाषे ($पvट +पमा भाषा उNलेख गनुIहोस)् ( ) अDय

कृपया आवेदक बारेको Xन^न चाट> पूरा भनु>होस ्।

नाम oबचको नाम थर सEफJस

तपा5 ब$ने सडक ठेगाना अपाटIमेDट

सहर रा�य िजप कोड

पtाचार ठेगाना (यrद फरक भएमा)

सहर रा�य िजप कोड

Gमुख टेXलफोन न(बर अDय स(पकI  न(बर इमेल (वैकिNपक)
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झुटो सा�ीको द�डसजायको अ7धनमा मेरो cयान र Tववेकले जानेस(म म यो घोषणा गछुI  Eक म जुन mयिJत(ह+) का ला7ग लाभह+ आवेदन
गVररहेको छु ऊ (उनीह+) अमेVरक� नागVरक(ह+) हुन ्वा अमेVरकामा कानुनी +पमा रहेका छन ्। म थप Gमाsणत गदIछु Eक यस आवेदनमा
उपल]ध गराइएका जानकारy मेरो cयानले �याएस(म स|य र ठ�क छन ्। मैले यस आवेदनमा rदएको जानकारy DHS-DFCS, DCH र
अ7धकृत सं>घय एजेDसीह+ले जाँ[न सJछन ्भDने कुरा बुझेको छु र |यसमा सहमत छु । जानकारyह+ पrहलेका र अrहलेका रोजगारदाताह+बाट
Xलन सEकनेछ ।मैले मेरो जानकारyलाई �याला स(बDधी जानकारy र कायI Eaयाकलापह+मा मेरो संलcनतालाई {याक गनI Gयोग हुनेछ भDने
कुरा बुझेको छु । म फुड $%या(प/मेlडकेड र/वा TANF कायIaमका आवbयकताह+ अनुसार मेरो ि$थ>तमा भएको कुनै प>न पVरवतIन बारे VरपोटI
गनjछु । यrद कुनै जानकारy गलत भएमा लाभह+ घाटाइन वा अ$वीकार गVरन सEकनेछ र जानाजान गलत जानकारy Gदान गरेकामा मेरो
Tव+Cध आपरा7धक अXभयोग लगाउन सEकनेछ वा DHS कायIaमबाट मलाई अयोcय ठहयाIउन सEकनेछ । मैले गलत जानकारy Gदान गरेमा
वा जानकारy लुकाएमा मलाई अXभयोग लcन सJछ भDने कुरा मैले बुझेको छु । मैले मेरो आवेदन वा नवीकरण अDतवाIताIमा DHS-DFCS लाइ
मेरा केrह खचIह+ बारे बताउन र/वा >तनीह+लाई Gमाsणकरण गनI असफल भएमा DHS-DFCS ले ती खचIह+को बजेट मेरो फुड $%या(प
लाभह+ गणना गदाI रा�दैन भDने कुरा बुझेको छु ।

ह6ताzर PमXत  

यMद "x" _वारा ह6ताzर गVरएको भएमा साzीको सMह ह6ताzर PमXत  

के मेरा ला'ग फुड 6vया^पह% वा मेaडकेडका ला'ग आवेदन गन> मैले कसैलाई छनोट गन> सFछु ?

यrद तपा5ले कसैले तपा5को ला7ग तपा5को आवेदन भरोस,् तपा5को अDतवाIताI पुरा गरोस ्र/वा तपा5 $टोरमा जान नसJदा तपा5को EBT
काडI Gयोग गरेर खाCयाDन खVरद गरोस ्भDने चाहेमा माt यो ख�ड भनुIहोस ्। यrद तपा5 मेlडकेडका ला7ग आवेदन गद� हुनुहुDछ भने तपा5ले
आkनो तफI बाट मेlडकल सहयोगको >नि(त आवेदन गनIका ला7ग एक भDदा बढy mयिJतह+ छनोट गनI सJनुहुDछ ।

नाम: फोन:

ठेगाना:

सहर:

अपाटIमेDट:

रा�य: िजप:

नाम: फोन:

ठेगाना:

सहर:

अपाटIमेDट:

रा�य: िजप:

मेlडकेडका >नXमत, के तपा5 यस mयिJतलाई तपा5को मेlडकेड काडIको G>तXलTप rदन चाहनुहुDछ ? q हो q होइन
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के म फुड 6vया^पह%लाई Xछटो \ाgत गन>को ला'ग योeय छु ?

तपा5ले 7 rदनXभt फुड $%या(पह+ Gा}त गनI सJनुहुDछ Eक सJनुहुDन भनेर हेनIको ला7ग आवेदक र घरपVरवारका सबै सद$यह+का
बारेमा यी Gbनह+को जवाफ rदनुहोस ्। 

1. के तपा5 वा घरपVरवारको कुनै सद$य Gवासी वा मौसमी कृTष कामदार हो ? q हो     q होइन

यrद हो भने को

2. यस मrहनामा Gा}त हुने ज(मा कुल आिजIत आय: $ 
रोजगारदाताको नाम
रोजगार सु+ Xम>त _  रोजगार अD|य Xम>त _
भुJतानीको दर सा}ताrहक कायI समय (घ�टा) सा}ताrहक/पा��क/अधIमाXसक/माXसक (एउटामा गोलो घेरा
लगाउनुहोस)्

3. यस मrहना Gा}त हुने कुल अनािजIत आय: $ ___ 

 अनािजIत आयको EकXसम _________ रकम_______ ___सा}ताrहक/पा��क/अधIमाXसक/माXसक (एउटामा गोलो घेरा लगाउनुहोस)् 
अनािजIत आयको EकXसम _________ रकम_______ ___सा}ताrहक/पा��क/अधIमाXसक/माXसक (एउटामा गोलो घेरा लगाउनुहोस)् 

 

4. यस मrहनाको कुल आिजIत र अनािजIत आय: $ 

5. तपा5 र तपा5का घरपVरवारका सबै सद$यह+सँग नगद वा ब�कमा क>त पैसा छ ? $ 

6. तपा5को भाडा, 7धतो, स(पTg करह+ र/वा घरमाXलक oबमा गरेर माXसक रकम क>त हुDछ ?  $ 

7. यस मrहना तपा5को oबजुलy, पा>न, cयास र/वा अDय युrटXलटyह+को ज(मा रकम क>त छ ? $ 

(पrहलेका भुJतानी गनI बाँक� रहेको रकम र oबल(ब शुNकलाई ज(मा रकममा सामेल नगनुIहोस)्
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आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह% बारे हामीलाई बताउनुहोस ्

आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह% बारे तल Mदएको चाट> पूरा भनु>होस ्। आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह% बारे तल Mदएको चाट> पूरा भनु>होस ्।
Xन^नPल|खत संXघय कानुन र Xनयमनह% : खा_य र पोषण ऐन 2008, 7 U.S.C. § 2011-2036, 7. C.F.R. § 273.2, 45 C.F.R. § 205.52, 42
C.F.R. § 435.910, and 42 C.F.R. § 435.920 ले तपा0को र तपा0को घरपVरवारका सद6यह%को सामािजक सुरzा न^बरह% अनुरोध गन>का ला'ग
DFCS लाइ अि�तयार= \दान गछ>  । तपा0का घरमा ब6ने र लाभह%का ला'ग आवेदन नगन� sयिFतलाई गैर-आवेदक माXननेछ । गैर-आवेदकह%ले 
हामीलाई उनीह%को सामािजक सुरzा न^बर, नागVरकता वा आ\वासी ि6थXतको जानकार= Mदनुपद�न र उनीह% लाभह%का ला'ग योeय हँुदैनन ्। यMद
घरपVरवारका अSय सद6यह% योeय भएको पाइएमा उनीह% अझै लाभह% Pलन सFछन ्। यMद तपा0 हामीले घरपVरवारको कुनै सद6य लाभह%का ला'ग
योeय छ �क छैन भनी Xनधा>रण गVरMदउँ भSने चाहनुहुSछ भनेपXन तपा0ले हामीलाई उनीह%को नागVरकता वा आ\वासी ि6थXत बारे बताउनु पद>छ र
उनीह%को सामािजक सुरzा न^बर (SSN) उपलrध गराउनु पद>छ । उXनहरको योeयता र घरपVरवारको लाभको तह Xनधा>रण गन>को ला'ग तपा0ले हामीलाई
उनीह%को आय र �ोतह% बारे बताउनु पद>छ । यMद घरपVरवारका कुनै पXन गैर-आवेदक सद6यह%ले आ4नो नागVरकता वा आ\वासी ि6थXतको आSकार=
नMदएमा हामीले उनीह%को बारेमा अमेVरक� नागVरकता र आ\वासी सेवा (USCIS) Pस6ट^याMटक  एPलयन भेVर�फकेसन फर एSटाइटलमेSvस (SAVE) 
\णाल=मा Vरपोट> गद�न] । य_य�प, यMद आ\वासी ि6थXतको उआ�काVर तपा0को आवेदनमा Mदइएको छ भने यो जानकार= SAVE \णाल=मा 
\ामा|णकारणको �वषय हुनसFछ र �यसले घरपVरवारको योeयता र लाभको तहलाई असर गन> सFछ । हामीले तपा0को आय र योeयता \मा|णत गन>को
ला'ग हामीले तपा0को जानकार= संघीय, रा�य र 6थानीय एजेSसीह%सँग भएका जानकार= सँग Pमलान गन�छ] । यो जानकार= कानुनबाट भा'गरहेका
sयिFतह%लाई प�न कानुन काया>Sवयन गराउने अ'धकार=ह%लाई पXन \दान गन> स�कSछ । यMद तपा0को घरपVरवारको फुड 6vया^प दावी छ भने SSN
लगायत यस आवेदनमा भएका जानकार= संघीय र रा�य एजेSसीह%लाई र नीिज दावी स�कलन एजेSसीह%लाई दावी स�कलन गन� काममा \योग गन> Mदन 
स�कSछ । घरपVरवारका अSय सद6यह%ले उनीह%को SSN, नागVरकता, वा आ\वासी ि6थXत नMदएका कारणले हामी घरपVरवारका आवेदक सद6यह%लाई 
लाभह%बाट विRचत गद�न] ।  

नाम

नाम बीचको नाम थर 

तपा5 सँगको
नाता

के यस
mयिJतले
लाभह+का
ला7ग
आवेदन

गरेको छ ?

(हो/होइन) 

जDम
Xम>त

ढाँचा
(- -/ - -/ - -)

सामािजक सुर�ा
न(बर

(आवेदकह% 
माH) 

Xल�ग

(मrहला/
पु+ष)
/F)

rह$पा>नक/
Nयाrटनो?

(वैकिZपक)

(हो/होइन) 

जा>त कोड

(वैकिZपक)

(कोडह+ तल
हेनुIहोस)् 

के तपा5 अमेVरक�
नागVरक, योcय
Tवदेशी/आGवासी

हुनहुुDछ ?

(आवेदकह% 
माH)

(हो/होइन) 
$वयम ्

जाXत कोडह% (लागु हुने सबै छाHुहोस)्:
AI – अमेVरक� इिDडयन/अला$का नेrटभ AS – एXसयन(एXसयालy) BL – bवेत/अE�कन अमेVरक�
HP – नेrटभ हवाइयन/|यXसEफक आइNयाDडर WH – bवेत

जा>त/जातीयता स(बDधी उपल]ध गयाएर तपा5ले हामीलाई गैर-Tवभेदकारy तVरकाले हा~ो कायIaमह+को कायाIDवयनमा सहयोग गनुIहुनेछ । तपा5को घरपVरवारले
हामीलाई यो जानकारy rदनु आवbयक छैन र यसले लाभको तह वा तपा5को योcयतालाई असर गद�न ।
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आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह% बारे हामीलाई आझ बढ= बताउनुहोस ्
लाभह+का ला7ग को योcय छ भDने कुरा >नधाIरण गनIका ला7ग हामीलाई आवेदक र घरपVरवारका सबै सद$यह+ बारे अझ बढy जानकारy आवbयक हुDछ
। तल rदइएका पvृठह+मा आफुले Gा}त गनI चाहेको लाभह+ बारेका Gbनह+को जवाफ rदनुहोस ्।

1. के कसैले अDय काउDटy वा रा�यमा कुनै प>न लाभह+ Gा}त गरेको छ ? q हो q होइन
यrद छ भने:
कसले:
कहाँ:
कrहले:

2. के कसैले 8/22/96 पbचात एकभDदा बढy �ेtमा बहु FS लाभह+ Gा}त गनIका ला7ग उनीह+ कहाँ ब$छन ्र को हुन ्भनी गलत जानकारy
rदएको अXभयोग लागेको cha ? (फुड $%या(पह+का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने:
कसले:
कहाँ:
कrहले:

3. के तपा5को घरपVरवारमा आवेदनको Xम>तको 30 rदन Xभtमा कसैले $वे[छाले जा7गर छाडकेो छ वा $वे[छाले आkनो काम गनj समयलाई G>त
ह}ता 30 घ�टा भDदा घटाएको छ ? (फुड $%या(पह+ र TANF का ला7ग माt) q हो q होइन
यrद छ भने कसले छोडकेो छ?
उनले ज7गल Eकन छोडकेो हो? _ 

4. के कोrह गभIवती छ ? *कृपया उपल]ध भएमा गभाIव$थामा Gमाण G$तुत गनुIहोस ्। q हो q होइन
को: ब[चा
जिDमने Xम>त:
(यो Gbन फुड $टा(पका ला7ग माt आवेदन rदएका आवेदकह+लाई लागु हँुदैन ।)

5. मेlडकेडका ला7ग के कसैको oबतेका 3 मrहनामा भुJतानी नगरेका मेlडकल oबलह+ छन ्? q हो q होइन
(यो Gbन फुड $%या(प वा TANF का ला7ग माt आवेदन rदने आवेदकह+मा लागु हँुदैन)

6. के कोrह फुड $%या(प वा TANF कायIaमबाट अयोcय भएको छन ्? q हो q होइन
यrद छन ्भने:

a. को:
b. कहाँ:

7. के कसैले अपराधका ला7ग अXभयोग वा कारागार छNने कोXसस गVररहेको छ? (फुड $%या(पह+ र TANF माt) q हो q होइन

यrद छ भने को: _
8. के कसैले Gोबेसन वा }यारोलका शतIह+लाई उNल�घन गVररहेको छ? (फुड $%या(पह+ र TANF का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने को:
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9. के कसैको 8/22/96 पbचात >नयिDtत लागूपदाथI साथमा राखेको वा |यसको Gयोग वा Tवतरण स(बDधी अपराध (अथाIत ्लागूपदाथI अपराध)
(फुड $%या(पह+ र TANF को ला7ग माt) वा rहसंा|मक अपराध (TANF माt) XसCध भएको छ ? q हो q होइन

यrद छ भने:

को:
कrहले: __ 

a) के तपा5 लागूपदाथI अपराध XसCध भए प>छ भएको कुनै सजायसँग स(बिDधत Gोबेसनको कुनै शतIह+ अनुपालना गद� हुनुहुDछ? (फुड
$%या(पह+ र TANF माt) qYes  q No

b) के तपा5 लागूपदाथI अपराध XसCध भए प>छ भएको कुनै सजायसँग स(बिDधत परोलको कुनै शतIह+ अनुपालना गद� हुनुहुDछ ? (फुड
$%या(पह+ र TANF माt) qYes  q No

c) के तपा5ले XसCध भएको लागूपदाथI अपराधसँग स(बिDधत Gोबेसन वा परोलका सबै शतIह+ सफलतापुवIक पूरा गनुI भयो? (फुड
$%या(पह+ र TANF माt) qYes  q No

10. के तपा5 वा घरपVरवारको कुनै सद$यलाई 8/22/96 पbचात लागूपदाथIको ला7ग फुड $%या(प लाभह+ लेनदेन गरेको अXभयोग लागेको छ ? (फुड
$%या(पह+का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने:

को:
कrहले:

11. के तपा5 वा घरपVरवारको कुनै सद$यलाई 8/22/96 पbचात फुड $%या(प लाभह+लाई $500 भDदा बढyमा Eकनेको वा बेचेको अXभयोग लागेको
छ ? (फुड $%या(पह+का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने:

को:
कrहले:

12. के तपा5 वा घरपVरवारको कुनै सद$यलाइ 8/22/96 पbचात बDदकु, गोलाबा+द वा Tव$पोटकह+का ला7ग फुड $%या(प लाभ लेनदेन गरेको
अXभयोग लागेको छ ? (फुड $%या(पह+का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने:

को:
कrहले:

13. के कसैले TANF को अनुदान रकम वा EPPIC काडIलाई >न(न $थानह+मा Gयोग गरेको छ: मrदरा $टोर, JयाXसनो, पोकर +म, वय$क
मनोर�जन $थल, बेल बोDड, राtी Jलुब, सलुन/ टाभनI , oब�गो हल, रेस {याक, बDदकु/गोलाबा+द $टोर, aुज जहाज, साइEकक Vरडर, धु~पान
पसल, %याटु/अंग छेदन पसल र $पा/मसाज सलुनह+ ? (TANF का ला7ग माt) q हो q होइन

यrद छ भने:

को:
कrहले:
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हामीलाई आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह%को आय बारे बताउनुहोस ्

के तपा5ले आवेदन गVरrदनुभएको mयिJत वा तपा5ले >न(न Gकारको कुनै आय Gा}त गनुIहुDछ: �याला, rट}स, बोनस, $व-रोजगार, सामािजक सुर�ा/रेलरोड
VरटायरमेDट, अDय असJतता, VA आय, पेDसन, बेरोजगार, बाल भरणपोषण, मानाचामल (एXलमोनी), अDय mयिJतबाट पैसा, कामदारह+को �>तपू>तI वा
अDय कुनै आय ?

आय सMहत घरपVरवारको 
सद6यको नाम

आयको 
\कार 

रोजगारदाता
को 

नाम/आयको 
�ोत

माPसक रकम 
(कटौती 
अगाaड)

कMहले कMहले 
(माPसक, 
पा�zक, 

साgताMहक) 

\Xतघ;टा 
भुFतानी \Xत 

सgताह 
समय 

(घ;टा)

भुFतानी हुने
PमXत (ह%) 

आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह%का खच>ह% बारे हामीलाई बताउनुहोस ्

के तपा0ले आ'�त ब�चा वा घरपVरवारको असFत वय6क सद6यको 6याहारका ला'ग भुFतानी गनु>हुSछ ? हो ¨ होइन ¨ यrद गनुIहुDछ भने तलको चाटI
पूरा भनुIहोस ्। (फुड $%या(पह+को ला7ग यrद माXसक रकम $200 भDदा बढy छ भने Gमाण उपल]ध गराउनुहोस)्

6याहार चाMहने 
sयिFत

6याहारका ला'ग 
भुFतानी गन� sयिFत

6याहारको कारण \दायकको नाम/न^बर \दायकलाई भुFतानी
गVरएको रकम

कMहले कMहले भुFतानी
गVरSछ

के तपा0ले आ'�त ब�चा वा घरपVरवारको असFत वय6क सद6यको ला'ग यतायार खच>ह% भुFतानी गनु>हुSछ ? हो ¨ होइन ¨
के यी खचIह+ >नभIर $याहर खचIह+मा समावेश गVरएका छन?् हो ¨ होइन ¨
यrद गVरएको छैन भने कृपया यो Gbनको जवाफ rदनुहोस:् सा}ताrहक +पमा याtा गVरएको ज(मा माइल:

के 60 वष> उमेर वा सोभSदा मा'थका वा असFत sयिFतह% मTये कसैको मेaडकल खच>ह% छन ्? हो ¨ होइन ¨

यrद छन ्भने तलको चाटI पुरा भनुIहोस ्।

घर पVरवारको सद6य जसको 
खच> छ 

खच>को \कार  
(डाJटरलाई जांच गराएको,
अ$पतालमा जांच गराएको,

Gेि$a}सन, मेlडकेयर र $वा$�य
oबमा TGXमयम, चbमाह+)

भुFतानी
गनु>पन�
रकम 

भुFतानी गन> 
अझै बाँक� छ? 

हो/होइन 

भुFतानी गVरएको
PमXत 

के wबमाले भुFतानी 
गन�छ ? 
हो/होइन  

के 60 वष> उमेर वा सोभSदा मा'थका वा असFत sयिFतह% मTये कसैको यातायातका ला'ग मेaडकल खच>ह% छन ्?  हो ¨ होइन ¨
यrद छन ्भने तलको चाटI पुरा भनुIहोस ्।
याHाको उदेOय
(डाJटरसँग वा अ$पतालमा जांच गराउन, फामjसीबाट औष7ध(ह+) Xलन) याHा गVरएको ज^मा माइल: vयाFसी, बस, पा�क� ग वा आवासको खच>: 
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हामीलाई आवेदक र घरपVरवारका सबै सद6यह%का खच>ह% बारे थप बताउनुहोस ्  
के तपा0को घरपVरवारमा कसैले घरबाMहर बPसरहेको कसैका ला'ग बाल भरणपोषण भुFतानी गVररहेका छन ्? हो ¨ होइन ¨
यrद छ भने तलको चाटI पुरा भनुIहोस ्।

भुFतानी गन> िज^मेवार 
घरपVरवारको सद6य 

�यस ब�चाको नाम जसका 
ला'ग भरणपोषण भुFतानी

गVरSछ 

भुFतानी गनु>
पन� रकम 

भुFतानी
गVरएको 

वा6त�वक रकम 

बाल भरणपोषण कसलाई 
भुFतानी गVरSछ ? 

तपा0 वा घरपVरवारका कुनै सद6यको आवास खच> छन ्? हो ¨ होइन ¨

यrद छन ्भने तलको चाटI पूरा भनुIहोस ्।

खच> रकम कXत पटक ? कसले भुFतानी गय� ? 
भाडा/7धतो

स(पTg कर

स(पTg बीमा

TवCयुत

cयास
फोहोरमैला

टेXलफोन

अDय

के तपा5ले घरपVरवारका माXसक खचIह+ घरका अ+ कसैसँग आपसमा बाँडचुड गनुIहुDछ ? हो ¨ होइन ¨

यrद गनुIहुDछ भने कोसँग ?
rट}पणीह+/Xलsखत Gमाण 

कसलाई भुJतानी गVरयो भुJतानी गVरएको रकम $ G>त
घर माXलकको नाम: ___________________________ ______________
घर माXलकको ठेगाना: _____________________________________ 
   ________________________________________ 

के तपा5ले oबतेका 12 मrहनामा उजाI सहयोग Gा}त गनुIभएको छ ?  हो ¨ होइन ¨ यrद छ भने Gा}त भएको रकम $

के अ+ कसैले तपा5का ला7ग यी घरायसी oबलह+को भुJतानी गछIन ्? हो ¨ होइन ¨ यMद गछ>न ्भने तलको चाट> पूरा भनु>होस:्

कसले oबलह+को भुJतानी गछIन ्? क$ता oबलह+ भुJतानी गVरDछन ्?

क>त रकम भुJतानी गVरDछ ? यी mयिJतले कसलाई oबलह+को भुJतानी गछIन?्
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फुड 6vया^प काय>�मका द;डसजायह%

जानाजान गलत जानकारy उपल]ध गराएमा तपा5ले आkना लाभह+ गुमाउन सJनहुुDछ वा तपा5ले आपरा7धक अXभयोगको सामना गनुIपनj हुनसJछ ।

• तपा5को घरपVरवारले पाउन नहुने लाभह+ Gा}त गनIका ला7ग गलत जानकारy नrदनुहोस वा जानकारy नलकुाउनुहोस ्।

• अ+को फुड $%या(प वा EBT काडIह+ Gयोग नगनुIहोस र अ+लाई प>न आkनो Gयोग गनI नrदनुहोस ् ।

• फुड $%या(प लाभह+लाई मrदरा वा Xसगरेट ज$ता गैर-खाCयाDन व$तहु+ EकDन वा aेlडट काडIमा भJुतानी गनI Gयोग नगनुIहोस ्।

• हातह>तयार, गोलाबा+द वा >नयिDtत पदाथIह+ (गैरकाननूी लागूपदाथIह+) ज$ता गैरकाननूी व$तुह+का ला7ग फुड $%या(पह+ वा EBT काडIह+को लेनदेन
वा oबEa नगनुIहोस ्।

कुन ैपXन फुड 6vया^प Xनयमह% जानाजान तो�ने घरपVरवारको कुन ैपXन सद6यलाई फुड 6vया^प काय>�मबाट एक वष> दे|ख सध�का ला'ग Xनषधे गन> स�कनेछ,
$250,000 स^म जVरवाना, र wबस वष> कैद वा दवुै सजाय हुन सFनेछ । उनलाई \चPलत संघीय र रा�य कानून अSतग>त अPभयोग लeन सFछ । अदालतले आदेश Mदएमा
उनलाई अXतVरFत 18 मMहनाका ला'ग फुड 6vया^प काय>�मका ला'ग Xनषधे गVरन स�कSछ ।

जानाजान Xनयमह% तो�ने घरपVरवारको कुन ैपXन सद6यले पMहलो पटकको गिZतको ला'ग एक वष>, दो�ो पटकको तलXतको ला'ग दइु वष> र त�ेो पटकको गिZत
ला'ग 6यायी %पमा फुड 6vया^पह% \ाgत गन� छैनन ्।

यMद अदालतले तपा0 वा घरपVरवारको कुन ैसद6यलाई XनयिSHत पदाथ>ह%को wब�� संलeन रहेको कारोबारमा फुड 6vया^प \योग गरेको वा \ाgत गरेको दोषी पाएमा
तपा0 वा घरपVरवारको सो सद6य पMहलो पटकको गिZतको ला'ग दइु वष> र दो�ो पटकको गिZतको ला'ग 6थायी %पमा लाभह%का ला'ग योeय माXननेछैन ।

यMद अदालतले वा घरपVरवारको कुन ैसद6यलाई हातहXतयार, गोलाबा%द वा �व6फोटकह%को wब�� संलeन रहेको कारोबारमा फुड 6vया^प \योग गरेको वा \ाgत गरेको
दोषी पाएमा तपा0 वा घरपVरवारको सो सद6य यस उZल�घनको पMहलो पटकको गिZतको ला'ग 6थायी %पमा फुड 6vया^प काय>�ममा सहभागी हुनबाट अयोeय हुनुहुनेछ
।

यMद अदालतले तपा0 वा घरपVरवारको कुन ैसद6यलाई कुल $500 वा बढ=को रकमका ला'ग लाभह% साटेको दोषी पाएमा तपा0 वा घरपVरवारको सो सद6य यस
उZल�घनको पMहलो पटकको गिZतको ला'ग फुड 6vया^प काय>�ममा सहभागी हुनबाट 6थायी %पमा अयोeय हुनहुुनेछ ।

यMद तपा0 वा घरपVरवारको कुन ैसद6यले बहु फुड 6vया^प लाभह% \ाgत गन>का ला'ग पMहचान (उनीह% को हुन)् वा बसोबासको 6थान (उनीह% कहाँ ब6छन)् का
�वषयमा छलपणू> कथन वा \6तुXतकारण गरेको पाइएमा तपा0 वा घरपVरवारको सो सद6य 10 वष>का Xनि^त फुड 6vया^प काय>�ममा सहभागी हुन अयोeय हुनहुुनेछ ।

TANF काय>�मका द;डसजायह% 

TANF कायIaममा, IPV (जानीजानी कायIaमको उNल�घन भनेको गलत वा ¢ामक जानकारy उपल]ध गराएर वा लकुाएर सहायता यु>नट (AU) को योcयतालाई
$थापना गनI वा कायम रा� वा AU को लाभहरलाई बढाउन वा घटनाबाट रोJन कुन ैmयिJतCवारा जानीजानी गVरने कायI हो ।

• जानकारy लकुाउने  र समयमा पVरवतIनह+ बारे VरपोटI नगनj वा स|य नबताउने ज$ता कायIह+मा घरपVरवारको कुन ैसद$यले पrहलो पटक उNल�घनको
लागग छ मrहना, दोxो पटकको उNल�घनको ला7ग बा£ मrहना र तxेो पटकको उNल�घनको ला7ग $थायी +पमा TANF लाभह+ गुमाउनेछन ्। JयाXसनो,
मrदरा $टोर, वय$क मनोर�जन सुTवधाह+ भएको “ि${प Jलब”, पोकर रम, बेल बोDड, राtी Jलब/सलनु/टाभनI, oब�गो हल, रेस {याक, गेXम� खेलाउने ठाउँ,

बDदकु/गोलाबा+द $टोर, aुज जहाज, साइEकक Vरडर धु~पान पसल, %याटु/अगं छेदन पसल र $पा/मसाज सलनुह+मा न7ग सहयोगबाट Gा}त पसैा वा |य$ता
ठाउँह+मा TANF डoेबट काडIबाट पसैा >नकालेर वा कुन ै {ाDजेJसन गरy द+ुGयोग गनI पूणI +पमा  >नष7ेधत छ र पrहलो पटक उNल�घनको ला7ग छ मrहना,
दोxो पटकको उNल�घनको ला7ग बा£ मrहना र तxेो पटकको उNल�घनको ला7ग $थायी +पमा TANF लाभह+ गु(नेछ ।

§ यrद अदालतले तपा5 वा घरपVरवारको कुन ैसद$यले जानकारy लुकाएको वा समयमा पVरवतIनह+ VरपोटI नगरेको वा स|य नबोलेको पाएमा र अXभयोग XसCध
भएमा तपा5ले पrहलो पटकको उNल�घनका ला7ग 12 मrहना र दोxो उNल�घनका ला7ग $थायी +पमा TANF नपाउन सJनहुुDछ ।

§ यrद अदालतले तपा5 वा घरपVरवारको कुन ैसद$यलाई एक भDदा बढy रा�यबाट लाभह+ Gा}त गनIका ला7ग आफु कहाँ ब$छु भDने Tवषयमा गलत जानकारy
rदएको दोषी पाएमा तपा5लाई दस वषIको ला7ग >नषधे गVरनेछ ।

§ यrद अदालतले 1/1/97 मा वा |यसप>छ तपा5लाई >नयिDtत लागु पदाथI स(बDधी अपराध वा ग(भीर rहसंा|मक अपराधको अXभयोग लगाएमा तपा5 वा
घरपVरवारको सो सद$य योcय हुनेछैनन ्र/वा $थायी +पमा अयोcय हुनेछन ्।
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सबै फुड 6vया^प, TANF, र मेaडकेड आवेदकह%का ला'ग:

झुटो सा�ीको द�डसजायको अ7धनमा मेरो cयान र Tववेकले जानेस(म म यो घोषणा गछुI  Eक म जनु mयिJत(ह+) का ला7ग लाभह+को आवेदन गVररहेको छु ऊ (उनीह+) अमेVरक�
नागVरक(ह+) हुन ्वा अमेVरकामा कानूनी +पमा रहेका छन ्। म थप Gमाsणत गदIछु Eक यस आवेदनमा उपल]ध गराइएका जानकारy मेरो cयानले भयाएस(म स|य र ठ�क छन ्।
मलेै यस आवेदनमा rदएको जानकारy DHS-DFCS, DCH र अ7धकृत संघीय एजेDसीह+ले जाँ[न सJछन भDने कुरा बझुकेो छु र |यसमा सहमत छु । जानकारyह+ पrहलेका र
अrहलेका रोजगारदाताह+बाट Xलन सEकनेछ। मलेै मेरो जानकारyलाई cयाला स(बDधी जानकारy र कायI Eaयाकलापह+मा मेरो संलcनतालाई {याक गनI Gयोग हुनेछ भDने कुरा
बुझकेो छु । म फुड $%या(प/मेlडकेड र/वा TANF कायIaमका आवbयकताह+ अनसुार मेरो ि$थ>तमा भएको कुन ैप>न पVरवतIन बारे VरपोटI गनjछु । यrद कुन ैजानकरy गलत
भएमा लाभह+ घाटाइन वा अ$वीकार गVरन सEकनेछ र जानाजान गलत जानकारy Gदान गरेकामा मेरो Tव+Cध आपरा7धक अXभयोग लगाउन सEकनेछ वा DHS कायIaमबाट
मलाई अयोcय ठहयाIउन सEकनेछ । मलेै गलत जानकारy Gदान गरेमा वा जानकारy लुकाएमा मलाई अXभयोग लcन सJछ भDने कुरा मलेै बझुकेो छु । मलेै मेरो आवेदन वा
नवीकरण अDतवाIताIमा DHS-DFCS लाई मेरो केrह खचIह+ बारे बताउन र/वा >तनीह+लाई Gमाsणकरण गनI असफल भएमा DHS-DFCS ले ती खचIह+को बजेट मेरो फुड
$%या(प लाभह+ गणना गदाI रा�दैन भDने कुरा मलेै बझुकेो छु ।.

आवेदक को ह$ता�र Xम>त

अ7धकाVरक G>त>न7धको ह$ता�र Xम>त

केस (यानेजर नाम र ह$ता�र Xम>त
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(यो कागजातह%लाई तपा0को जानकार=को ला'ग रा�ुहोस)्
यो सं$थालाई जा>त, रंग, रािv{य मलू, अस�मता, उमेर, Xलगं र केहy अव$थामा धमI वा राजन>ैतक Tवbवासको आधारमा भेदभावबाट >नष7ेधत गVरएको 

छ। अमेVरकाको कृTष Tवभाग(U.S. Department of Agriculture)ले प>न कुन ैप>न Gो¤ाम वा USDA Cवारा स�चाXलत वा Tवg पोTषत ग>तTव7धमा जा>त,

रंग, रािv{य मूल, अस�मता, उमेर, राजन>ैतक Tवbवासहf वा पवूI नागVरक अ7धकार ग>तTव7धको ला7ग कारबाई वा G|यारोपणको आधारमा भेदभावलाई 
>नषधे गदIछ।

कायIaम जानकारyका ला7ग स�चारका वकैिNपक उपायह+ (ज$तै �ेक, ठुलो छापा, अlडयो टेप, अमेVरकन सा�के>तक भाषा, आrद) आवbयक हुने असJतता भएका
mयिJतह+ले आफुले लाभह+का ला7ग आवेदन गरेको एजेDसी (रा�य वा $थानीय) मा स(पकI  गनुI पनjछ । बrहरा, सुDनुमा कrठनाइ हुने वा बोXल असJतता भएका
mयिJतह+ले USDA लाई (800) 877-8339 मा संघीय Vरले सेवामाफI त स(पकI  गनI सJनेछन ्। यसका अ>तVरJत कायIaम स(बDधी जानकारy अ¤ेँजी बाहेक अDय
भाषाह+मा प>न उपल]ध गराउन स>नकेछ ।

कायIaममा Tवभेदको गुनासो फाइल गनIका ला7ग कुन ैप>न USDA कायाIलयमा र http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा अनलाइन पाइने
USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) परुा भनुIहोस ्वा USDA लाई स(बोधन गVर पt ले�ुहोस ्र फाराममा अनुरोध गVरएका सबै
जानकारyह+ पtमा सामेल गनुIहोस ्। गुनासो फारामको G>त अनरुोध गनIका ला7ग (866) 632-9992 मा फोन गनुIहोस ्। तपा5ले भनुIभएको फाराम वा पtलाई
यसGकार USDA मा पठाउनहुोस:्

1) मेल: अमेVरक� कृTष oबभाग (U.S. Department of Agriculture)

नागVरक अ7धकारका ला7ग सहायक स7चव कायाIलय (Office of the Assistant Secretary for Civil Rights)
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410 वा

2) kयाJस: (202)690-7442; वा

3) इमेल: program.intake@usda.gov.

पुरक पोषण सहयोग कायIaम (SNAP) स(बDधी माXमलाह+को कुन ैअDय जानकारyका ला7ग mयिJतह+ले $पे>नसमा प>न उपल]ध USDA SNAP हटलाइन न(बर
(800) 221-5689 मा स(पकI  गनुIपछI  वा http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm मा उपल]ध State Information/Hotline Numbers मा
फोन गनुIपदIछ (रा�य अनुसारका हटलाइन न(बरह+को सुचीका ला7ग Xल�कमा िJलक गनुIहोस)् ।

अमेVरक� $वा$�य तथा मानव सेवा Tवभाग (HHS) माफI त Gा}त हुने संघीय आ7थIक सहयोग कायIaमका बारेमा गुनासो गताI >न(न ठेगानामा पtाचार गनुIहोस:
HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 वा (202) 619-0403 (आवाज) वा
(800) 537-7697 (TTY) मा फोन गनुIहोस ्।

यो समान अवसर Gदायक सं$था हो ।

तपा5ले Tवभेदको गुनासो DFCS नागVरक अ7धकार कायIaमलाई DFCS Civil Rights Program, Two Peachtree Street, N.W., Suite 19-248, Atlanta,
Georgia 30303 मा पtाचार गरेर वा (404) 657-3735 मा फोन गरेर वा (404) 463-3978 मा kयाJस गरेर प>न दताI गनI सJनहुुDछ । सीXमत अ¤ेँजी Gवीणता र
क(जोर इिD¥य स(बDधी सेवाह+का ला7ग DHS सीXमत अ¤ेँजी Gवीणता र क(जोर इिD¥य स(बDधी कायIaमलाई >न(न ठेगानामा स(पकI  गनुIहोस:् DHS Limited
English Proficiency and 711Sensory Impaired Program, Two Peachtree Street, N.W., Suite 29-103 N.W., Atlanta, GA ३०३०३ वा (404)-657-
5244 मा फोन गनुIहोस ्वा (404)-651-6815 मा kयाJस गनुIहोस ्।

6वा6�य wबभाग (DCH) नीXत अSतग>त मेlडकेडले तपा5लाई तपा5को जा>त, उमेर, Xल�ग, असJतता, रािv{य मलू वा राजन>ैतक वा धाXमIक आ$थाका आधारमा
योcयता वा लाभह+ rदनबाट अ$वीकार गनI पाउँदैन । मेlडकेड योcयता वा Gदायकको Tवभेद VरपोटI गनIका ला7ग, जिजIयाको सामुदा>यक $वा$�य Tवभागको अEफस
अफ Gो¤ाम इDटे7¤टy (Georgia Department of Community Health’s Office of Program Integrity) लाई ($थानीय) 404-463-7590 वा (टोल ��) 800-

533-0686 मा फोन गनुIहोस ्।

यस आवेदनमा \योग भएका शrदह%को अथ> के हो ?

यस चाटIले यस फाराममा Gयोग भएका केrह श]दह+को mया�या गदIछ ।

6याहारकता> आमाबुवा, नातदेार वा कानूनी अXभभावन जसले आkनो $याहारमा भएका ब[चाह+सँग TANF का ला7ग आवेदन गछIन ्र सो Gा}त गछIन ्।

अनुदान �ाह= नातेदार आमाबुवा, नातदेार वा कानूनी अXभभावन जसले आkना ब[चाह+को तफाIबाट TANF का ला7ग आवेदन गछIन ्र ब[चाको नाममा सो Gा}त गछIन ्।

अयोeय कुनै mयिJतलाई स|य नबोलेका र उनीह+ले नपाउनु पनj लाभह+ Xलएका कारणले फुड $%या(प वा TANF केसबाट हटाउन चाXलएको कारवाहy । 

फुड $%या(पका ला7ग योcय mयिJतह+लाई लाभह+ भुJतानी गनIका ला7ग जिजIयामा Gयोग गVरएको Gणालy । सहयोग Gा}त गनI mयिJतह+लाई EBT 
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इलेF�ोXनक बेXन�फट 
�ाSसफर (EBT) 

डoेबट काडI जाVर गVरDछ, जसलाई उनीह+ले आkनो फुड $%या(प एकाउDटमा पहँुचका ला7ग Gयोग गछIन ्। 

EPPIC डwेबट 
मा6टर काड> 

जिजIयामा नगद सहयोग Gा}त गनj mयिJतह+का ला7ग जेरोJस (Xerox) Cवारा जाVर गVरएको नयाँ डoेबट काडI । मा$टर काडI $वीकृत गVरने जुनसुकै ठाउँमा 
EPPIC डoेबट मा$टर काडIलाई खVरद जनाI र नगर >नकाNनका ला7ग $वीकार गVरDछ ।. 

घरपVरवारका सद6यह% 
तपा5को घरमा ब$ने mयिJतह+ ।  फुड $%या(पह+का ला7ग सँगै ब$ने र Eकनमेल गरेर खान तयार गनj mयिJतह+ । 

आय �याला, तलब, कXमसन, कामदारको �>तपु>तI, असJतता, पेDसन, सेवानीवTृg लाभ, ]याज, बाल भरणपोषण ज$ता भुJतानीह+ र अDय कुनै +पबाट Gा}त 

हुने रकम । 

कुल आय 
कर वा अDय कटौतीह+ गनुI अगाlडको mयिJतको ज(मा आय ।

\वासी कृ�ष कामदारह% 
टy mयिJतह+ जो मौसमी कृTष कामदारह+ हुन ्र जो कृTष काम गनI वा खो�नका ला7ग एउटा ठाउँबाट अक¨मा जाDछन ्। 

�ोतह% 
नगद, ब�क अकाउDट, बाहन, $टक, बDड र जीवन बीमा ज$ता स(पTgह+ । 

मौसमी कृ�ष कामदारह% 
ती mयिJतह+ जो वषIको >निbचत समयमा उ|पादन रो}ने, उमानj, rट}ने, र }यEकङ गनj काम गछIन ्। कुनै कामका ला7ग >नयXमत +पमा फामIले 
काम लगाउने कामदारह+ भDदा बढy कामदारह+को आवbयकता भएको बेलामा उनीह+लाई अ$थायी +पमा काममा लगाइDछ । 

मTयम वग> कर छुट ऐन, 2012 
यो ऐनले JयाXसनो, मrदरा $टोरह+, वय$क मनोर�जन सुTवधाह+ भएको ठाउँ, पोकर +म, बेल बोDड, राtी Jलब/सलुन/टाभनI, oब�गो हल, रेस {याक, गेXमङ 
खेलाउने ठाउँ, बDदकु/गोलाबा+द $टोर, aुज जहाज, साइEकक Vरडर, धु~पान पासा, %याटु/अंग छेदन पसलह+ र $पा/मसाज सलुनह+मा नगद सहयोगबाट 
Gा}त पैसा वा |य$ता ठाउँह+मा TANF डoेबट काडI Gयोग गरेर नगद >नकाNन वा कुनै {ाDजेJसन गनI >नशदे गरेको छ । यी mयापाVरक $थलह+मा नगद 
सहयोगबाट Gा}त पैसा वा TANF डoेबट काडIको Gयोगले Gा}तकताIका हकमा उनले जानीजानी कायIaमको उNल�घन (छलकपट) गरेको हुनेछ । 

आवेदक |य$तो mयिJत जसले सरकारy सहयोग/लाभह+का ला7ग आवेदन गछIन ्वा सो Gा}त गछIन ्। 
गैर-आवेदक |य$तो mयिJत जसले सरकारy सहयोग/लाभह+का ला7ग आवेदन गद�नन ्वा सो Gा}त गद�नन;् गैर-आवेदकह+ले आkनो SSN, नागVरकता वा आGवासी 

ि$थ>तको जानकारy उपल]ध गराउनु ज+Vर छैन । 
सहयोग युXनट (AU) सहयोग यु>नटमा सँगै ब$ने र सामुदा>यक सहयोग/लाभह+ सँगै Gा}त गनj योcय mयिJतह+ सामेल छन ्। 
SNAP/फुड 6vया^प 
काय>�ममा �ा�फ�कङ 

SNAP लाभह+मा {ाEफEकङ भDनाले >न(न कुरा बुsझDछ: 
(1) एJलै वा अ+सँग Xमलेर G|य� वा अG|य� +पमा योcय खाCयाDन देsख बाहेक अDय कुराका ला7ग नगद वा EBT काडI, काडI न(बर र PIN न(बरह+ वा 
(यानुअल भाउचार र ह$ता�र माफI त जाVर गVरएको SNAP लाभह+को खVरत, oबEa, छोVर वा अDयथा साटासाट गनj; (2) हातह>तयार, गोलाबा+द, 
Tव$फोटक वा >नयिDtत पदाथIह+को लेनदेन; (3) lडपोिजट EफताI हुने कDटेनर आवbयक हुने उ|पादनलाई SNAP लाभह+Cवारा खVरद, गVर उ|पादन 
kयाकेर कDटेनर lडपोिजट गVर lडपोिजट गVरएको नगद Gा}त गनj उदेbय राहy जानाजान उ|पादन kयाकेर, lडपोिजट नगदका ला7ग कDटेनर EफताI गनुI; (4) 
नगद Gा}त गनj उदेbय ले वा SNAP लाभह+ Cवारा उ|पादन खVरद गनुI वा उ|पादन पुन: oबa� गVर योcय खाCयाDन देsख बाहेकका कुराको Tवचार गVर 
अिDतममा जानाजान SNAP लाभह+Cवारा खVरद गरेका उ|पादनह+ पुन: oबa� गरेर नगद वा योcय खाCयाDन देsख अDयकुराको लेनदेन गनुI; (5) 
वा$तTवक +पमा SNAP लाभह+Cवारा खVरद गVरएका उ|पादनह+ जानाजान नगद वा योcय खाCयाDन देsख बाहेक अDय कुराका ला7ग नगद वा 
इलेJ{ो>नक बे>नEफट {ाDसफर (EBT) काडI, काडI न(बर र mयिJतगत पrहचार न(बर (PIN) ह+ वा (यानुअल भौचर र ह$ता�र माफI त जाVर गVरएका 
SNAP लाभह+को खVरद, oबa�, चोरy वा अDयथा साटासाट गनj Gयास गनुI । 

योeय 
�वदेशी/आ\वासी 

योcय Tवदेशी/आGवासी |य$तो mयिJत हो जो कानूनी +पमा अमेVरकामा बसीरहेको छ र जो >न(न म«ये एक वगIमा पदIछ: इXम¤ेशन एंड नेशनाXलटy एJट
(INA) अDतगIत कानु>न +पमा $थायी बसोबास (LPR) काला7ग भनाI गVरएको mयिJत; 1988 को फरेन अपरेसDस, एJसपोटI फ़ाइनािDसङ ए�ड Vरलेटेड
Gो¤ाम अGोTGयएसDस एJटको दफा 584 अDतगIत अमेरेXसयन आGवासी; INA को दफा 208 अDतगIत शरण Gदान गVरएको mयिJत; INA को दफा 207 
अनुसार भनाI गVरएका शरणाथeह+; INAको दफा 212(D)(5) अDतगIत अमेVरका Xभt कि(तमा एक वषIको ला7ग परोलमा बसेका mयिJत; अTGल 1, 1997 
देsख लागु हुनेगरy INA को दफा 243(h) वा संसो7धत गVरएको INA को दफा 241(b)(3) अDतगIत lडपोरटेसन रोEकएको mयिJत; अTGल 1, 1980 देsख
लागु हुनेगरy INAको दफा 203(a)(7) अDतगIत सशतI Gवेश Gदान गVरएको mयिJत; 1980 को Vरkयुजी एजुकेसन अXस$टेDस एJटको दफा 501(e) मा
पVरभाTषत गVरए अनुसारका Jयुबालy वा हाइrटयन आGवासीह+; 2000 को {ाEफEकङ XभिJत(स GोटेJसन एJटको दफा 107(b)(1) अDतगIत मानव
त$करyका पीlडतह+; 1996 को संसो7धत पसIनल रे$पोिDसoबXलटy एDड अपर[यु>नटy VरकिDसXलएसन एJटको दफा 431(c) मा rदइएका शतIह+ पूरा गनj
दmुयIवहार भोगेका आGवासीह+; INA को दफा 101(a)(27) अDतगIत Tवशषे आGवासी अव$था Gदान गVरएका अफगानी वा इराक� आGवासीह+ (TवXशvट
शतIह+मा लागु हुने); INA को दफा 289 अDतगIत Jयानडामा जिDमएका र अमेVरकामा बXसरहेका अमेVरकन इिDडयनह+ वा इिDडयन सेNफ- lडटरXमनेसन
एDड एजुकेसन अXस$टेDट एJटको दफा 4(e) अDतगIत संघीय +पमा पrहचान गVरएका इिDडयन आrदवासीह+का गैर-नागVरकह+ र Xभयतनाम इरा
(8/05/1964 – 5/07/1975) मा स>ैनक वा उCधार अXभयानमा भाग Xलएर अमेVरक�ह+लाई सहयोग Gदान गरेका हमग वा हाइNयाDड लाओXसयन {ाइबल
सद$यह+ ।
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