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सहायताको लावग आवदेन 

स्वास््य तथा मानवीय सवेा ववभाग (DHHS),  

पररवार सहायता महाशाखा (DFA) मा यहााँलाई स्वागत छ । 

हामीले प्रदान गरेका कायनक्रम तथा सेवाहरूका लावग आवेदन ददनका लावग, तपाईाँले अवनवायन रुपमा सहायताका लावग 

आवेदन भनननपनेछ, त्यसपवछ अन्तवानतान वलइनेछ, र तपाईाँले आफ्नो घरका अवस्थाहरूको प्रमाण ददननपनेछ । कृपया 

तपाईाँलाई ददइएको िानकारी राम्ररी पढ्ननहोस,् र सबै प्रश्नको सकेसम्म राम्ररी िवाफ ददननहोस् । तपाई ाँले नबनझेका कन नै पवन 

कन राको िवाफ नददननहोस ्। यदद तपाईाँलाई यो आवेदन  भनन सहयोग चावहन्छ भन,े हामीलाई भन्ननहोस् । आवदेकको नाम र 

ठेगाना र पररवारको विम्मवेार सदस्यको वा पररवारको आविकाररक प्रवतवनविको हस्ताक्षर समावशे गररएको छ भन े

तपाई ाँल ेआफ्नो आवदेन तनरुन्तै पशे गने अविकार छ । तथापी, तपाईाँले आवेदन पूणन रूपमा भनननभयो भने तपाईाँल ेपाउने 

सनवविाहरूको बारेमा हामी अझ वछटो वनिो गनन सके्नछ ाँ । यदद तपाईाँलाई फूड स्याम्प सनवविाहरू मात्र चावहएको हो र 

आवेदन पूणन रुपमा भद ैहुननहुन्छ भने, खण्ड I छोडी अरु सबै भाग भनननहोस् ।  

DFA सहायता तपाई ाँको आम्दानीमा आिाररत हुन्छ । केही DFA कायनक्रमहरूमा हामीले प्रदान गने सनवविाहरूको लावग 

तपाई ाँ योग्य भएनभएको वनिानरण गनन तपाई ाँको स्वावमत्वमा रहकेा सरसामान, तपाई ाँको "िनसम्पवि" को नगदी मनल्य 

गणना गनन सदकनेछ । 

फूड स्याम्प (FS) सनवविाहरू 

यस फूड स्याम्प कायनक्रमले वनम्न आय भएका 

व्यविहरूलाई राम्रो स्वास््य बनाउन आवश्यक 

खाद्यपदाथन दकन्न मदत गछन । तपाईाँले DHHS का 

कमनचारीसाँग अन्तवानतान ददई आफू यस कायनक्रममा योग्य 

हुन/ेनहुने कन रा पिा लगाउन सक्नन हुन्छ । तपाई ाँका FS 

सनवविाहरू आवेदन ददएको वमवतमा आिाररत हुन्छ, िनन 

वमवतमा तपाई ाँल ेपूरा भरेको आवेदन विल्ला कायानलयमा 

प्राप्त भएको हुन्छ । यदद तपाईाँ कन नै संस्थामा 

बवसरहननभएको छ, र उि संस्था छोड्नन अवघ संयनि 

रूपमा SSI र फूड स्याम्प सनवविाहरूको लावग आवेदन 

गद ैहुननहुन्छ भने, तपाईाँ संस्था छोडेको वमवत नै आवेदन 

वमवत मावननेछ । पवहचान गररसकेपवछ, तपाईाँले 

आकवस्मक FS सनवविाहरू ७ पात्रो ददनवभत्र पाउन 

सक्नन हुनेछ यदद: 

 तपाईाँको मावसक कनल आय $१५० भन्दा कम रहकेो 

छ र तरल स्रोतहरू $१०० भन्दा बढी छैन; 

 तपाईाँको आश्रयस्थलसाँग सम्बवन्ित खचन तपाईाँको 

कनल आय र तरल स्रोतहरू भन्दा बढी रहकेो छ; वा 

 तपाईाँ 7 CFR 273.10(e)(3) मा पररभावित गरे 

बमोविम प्रवासी वा म समी कृवि मिदनर हुननहुन्छ । 

सामाविक सनरक्षा नम्बरनम्बरहरू (SSN) 

संघीय गोपवनयता ऐन, 1974 संशोवित अननसार हामीले 

सहायता माग्न आउने व्यविको SSN माग्न े प्राविान 

रहकेा कानननहरू, तपाईाँले हामीलाई उपलब्ि गराउनन पन े

या नपने र हामीले ती SSN हरूलाई के गनेछ  भन्ने कन रा 

बताउननपनेछ । वनम्न कायनक्रमहरूका लावग SSN 

आवश्यक छ । हरेक कायनक्रमका लावग हामीले SSN 

माग्ननपने काननन वा वनयमहरू छन् : 

 FANF: 42 USC 405(c)(2), 45 CFR 205.52, 

RSA 167:4-c, र RSA 167:79,iii(h) । 

 फूड स्याम्प: RSA 167:4-c, खाद्य तथा पोि ऐन 

2008 (सावबकको फूड स्याम्प ऐन), संशोवित, 7 

USC 2011-2036, 7 CFR 273.2(b)(4)(i), र 7 

CFR 273.6 । 

 मेवडकल सहायता र अन्य आर्थनक सहायता: RSA 

167:4-c, PL 98-369 को खण्ड 2651, 42 CFR 

435.910, 42 CFR 435.920, तथा 42 USC 

1320b-7 । 

मावथ उल्लेवखत कायनक्रमहरूमा सहायता चावहने हरेक 

व्यविले SSN बनझाउननपनेछ वा SSN वलनको लावग 

सामाविक सनरक्षा प्रशासन (SSA) मा आवेदन ददननपनेछ 

। तपाईाँको पररवारका सनवविाहरूको लावग आवेदन ददन 

नचाहने सदस्यहरूले  SSN उपलब्ि गराउनन पदैन । 

सहायताका लावग आवेदन नददने व्यविहरूले हामीलाई 

SSN ददनन/नददनन इच्छािीन रहकेो छ । हामीलाई SSN 
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बनझाउाँदा आवश्यक प्रमाणीकरण गने बलेा तपाईाँको समय 

र पैसाको बचत हुनेछ । 

यदद तपाईाँले आफ्नो पररवारका केही सदस्यहरूको लावग 

मात्र आवेदन ददाँद ै हुननहुन्छ, उदाहरणको लावग कन नै 

आमाबाबनले आफ्नो बच्चाको लावग मात्र मेवडकल 

सहायताका लावग आवेदन गदहैुननहुन्छ भने, तपाईाँले 

आफ्नो बच्चाको SSN मात्र ददए पनग्छ वा तपाईाँको 

बच्चाको SSN को लावग आवेदन गनननपनेछ । तपाईाँले 

बच्चाको मात्र SSN ददाँदा पवन त्यसले तपाईाँको बच्चाको 

मेवडकल कभरेिको योग्यतामा कन नै पवन असर पादनै ।  

यदद उवल्लवखत कायनक्रमहरूका लावग आवेदन ददएका 

हरेक व्यविको SSN ददइएको छैन भने, तपाईाँको 

आवेदन अस्वीकृत हुन वा तपाईाँल ेथोरै सनवविाहरू मात्र 

पाउन सक्नन हुनेछ । यदद कसैलाई SSN प्राप्त गननमा 

सहयोग चावहएमा, 1-800-772-1213 मा फोन गनन वा 

socialsecurity.gov मा वभविट गनन सके्नछन् । TTY: 

1-800-325-0778 । 

बाल स्याहारको लावग मात्र आवेदन गने आवेदकले SSN 

ददइरहनन पदनै, तर यदद SSN हरू ददइएको छ भने, 

यसले योग्यता प्रमाणीकरण प्रदक्रयालाई छोयाउन मद्दत 

पनर्  याउन सक्छ ।  

हामी SSN माग्छ ाँ तादक हामीले पवहचान, अन्य 

सनवविाहरू पाएको, कमाएको वा नकमाएको आय, र 

तपाईाँले ददएको स्रोत वववरण प्रमावणत गनन सक्छ ाँ । 

यसलाई वनम्न वनकायहरूसाँग आदानप्रदान र प्रमावणत 

गररनेछ: 
 संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय वनकायहरू; 
 संघीय कानननले अननमवत प्रदान गरेका DHHS 

अन्तगनतका कायानलयहरू;  
 रोिगार र बेरोिगार डेटाबसेहरू;  
 आन्तररक रािस्व सेवा र SSA; 
 अननबवन्ित तेस्रो पक्षहरू; 
 वविीय संस्थाहरू; र   

 अन्य कम््यनटर वमलान कायनक्रमहरू । 

सूचना वनम्नाननसार प्रयोग गररनेछ :  

 तपाईाँले अननरोि गरेको सहायताका लावग योग्य 

भएनभएको वा योग्यता िारी रहनेरहकेो ठहर गनन; 

 तपाईाँले पाएको िम्मा सनवविाहरू वा तपाईाँको 

योग्यता वा सनवविाहरूमा रहकेो त्रनटीहरू पिा 

लगाउन; र  

 कायनक्रमका काननन र वनयमहरूको कवथत दनरुपयोगको 

अन्वेिण गनन । 

आविकाररक छानवबनका लावग संघीय र प्रान्तीय 

वनकायहरूलाई र कानननबाट बचेर भावगरहकेा 

व्यविहरूलाई पक्राउ गनन काननन प्रवतनन अविकारीलाई 

यसको खनलासा गनन सदकनेछ । यदद तपाईाँको पररवार 

वबरुद्ध फूड स्याम्पको दाबी पनन आएमा, यस आवेदनमा 

रहकेो वववरण दाबी सङ्कलन कायनको लावग SSN 

लगायत संघीय तथा प्रान्तीय वनकायहरूलाई, साथै सबै 

वनिी दाबी सङ्कलक संस्थाहरूलाई उपलब्ि गराउन 

सदकन्छ । 

हामी SSN वा गैर-आवेदक सम्बन्िी अन्य कन नै वववरण 

US नागररकता र आप्रवासन सेवा (USCIS), वा 

DHHS ले प्रदान गने कायनक्रम र/वा सेवाहरूसाँग प्रत्यक्ष 

सम्बवन्ित नभएका अन्य कन नै वनकायलाई ददाँदनै ाँ । 

गैर-नागररकको लावग आपतकालीन मेवडकेड  

प्रसव र डेवलभरी लगायत केही आपतकालीन सेवाहरू 

प्राप्त गनन वनवित गैर-नागररकहरूलाई उनीहरूको 

आप्रवासन अवस्था िेिस्तो रह े पवन आपतकालीन 

मेवडकेड उपलब्ि हुन सक्छ । आपतकालीन मवेडकेडका 

लावग सामाविक सनरक्षा नम्बरनम्बर िरुरी छैन । 

नागररकता र पवहचान 

तपाईाँले सहायताका लावग आवेदन ददने पररवारका सबै 

सदस्यको नागररकता वा गैर-नागररकता हवैसयत घोिणा 

र प्रमावणत गनननपछन । सहायताका लावग आवेदन ददने गैर-

नागररकहरूले, आपतकालीन मेवडकेडको लावग बाहके, 

योग्य ववदशेी हवैसयत िनाउने USCIS कागिातहरू 

पेश गननन पनेछ । USCIS कागिातको प्रमाणीकरण 

गररनेछ र गैर-नागररकका िवत पवन पररवारका 

सदस्यहरूको USCIS मा पेश गरेको आवेदनको वववरण 

माफन त प्रमाणीकरण गररनेछ, र पेश गररएको USCIS 

बाट प्राप्त वववरणले योग्यता र सनवविाहरूलाई असर पानन 

सक्छ ।  

तेस्रो पक्ष वबमा र मेवडकल खचन भनिानी  

यदद तपाईाँ मेवडकल सहायताको लावग आवेदन ददाँदै 

हुननहुन्छ भने, त्यस्तो सहायता प्राप्त गनननको अथन तपाईाँल े

अन्य कन नै फाराममा हस्ताक्षर नगरी तेस्रो पक्ष वबमा र 

मेवडकल खचन भनिानी गराइ पाउने तपाईाँको अविकारको 

DHHS ले संरक्षण गररददननपने भन्ने हो । DHHS ल े

वतनननभन्दा अगाडी सबै उपलब्ि पक्षहरूलाई वबल 



 

 

गररननपछन र सो अननसारका सबै भनिानीहरू मेवडकल 

सेवाको खचनमा लागू गररननपनेछ । साथै, यदद तपाईाँले 

कन नै विम्मेवार तेस्रो पक्षबाट वमलान वा अननदान पाउनन 

भयो भने, हामीले भनिान गरेको सम्बवन्ित वचदकत्सा 

सेवाको लावग तपाईाँल ेDHHS लाई भनिानी गनननपनेछ ।  

RSA 167:14-a 

त्रनरटवश प्राप्त भएका लाभहरू 

तपाईाँले त्रनरटवश प्राप्त गरेका कन नै पवन लाभ वा सेवाहरू 

दफतान गननन आवश्यक छ, चाह े तपाईाँले हामीलाई प्रदान 

गनननभएको वववरण गल्ती भएर होस्, वा हामीलाई 

वववरण उपलब्ि नगराएर होस ् । यदद हामीले प्रसोिन 

गदान गल्ती भएको कारणले तपाईाँले फूड स्याम्पहरू 

पाउनन भएको छ भने पवन, तपाईाँले त्रनरटवश प्राप्त 

गनननभएको कन नै पवन लाभहरू दफतान गनननपनेछ । 

आर्थनक वा मेवडकल बाल सहायता 

यदद तपाईाँ TANF नगद भनिानीको लावग आवेदन गद ै

हुननहुन्छ भने, तपाईाँले त्यस्तो सहायता प्राप्त गननन भनेको 

आर्थनक बाल सहायताको तपाईाँको अविकार  DHHS ले 

संरक्षण गनननपने हुन्छ । अन्य कन नै फाराममा हस्ताक्षर 

नगरी, तपाईाँल ेDHHS लाई सहायता प्राप्त गने तपाईाँको 

बच्चाको तफन बाट आर्थनक बाल सहायता सङ्कलन गरी 

भनिानी गने अविकार प्रदान गनननहुन्छ । RSA 161-

C:22   

DHHS ले तपाईाँलाई भनिानी गररएको नगद सहायता 

रकमको आंवशक रूपमा पूर्तन गनन सहायता रकम 

सङ्कलन गरेर राख्नेछ । यदद अननदान भनिानीहरू हामीले 

तपाईाँलाई ददइएको रकम बराबर छ वा त्योभन्दा िेरै छ 

भने, तपाईाँको नगद सहायताको मावमला बन्द हुनेछ र 

अननदान भनिानी तपाईाँलाई पठाइनेछ ।  

बच्चाहरूको मेवडकेड प्राप्त गननन भनेको मेवडकल बाल 

सहायताको अविकारको रक्षा गननन हो । यसको अथन 

तपाईाँले आफ्नो बच्चाहरूको लावग मेवडकल बाल सहायता 

स्थावपत गनन र लागू गनन DHHS साँग सहकायन गनननपदनछ । 

मेवडकल बाल सहायता भन्नाले सामान्यतया अननपवस्थत 

आमा/बाबनद्वारा प्रदान गररने स्वास््य बीमा हो, तर यो 

तपाईाँको बच्चाको लावग स्वास््य बीमा खरीद गनन अको 

आमा/बाबनले वनरन्तर भनिानी गने डलर रकम पवन 

हुनसक्छ ।   

यदद तपाईाँले वचदकत्सा बीमा खररद गननको लावग पैसा 

प्राप्त गनननभएको छ, र, यदद तपाईाँले आफ्नो बच्चाको लावग 

मेवडकेड पाउननभएको छ भने, उि रकम प्रान्तले राख्न ेछ 

र प्रान्त र संघीय सरकारलाई दफतान वतनन उपयोग गररनेछ 

।  यदद तपाईाँका मेवडकेड पाइरहकेा कन नै पवन बच्चाहरूको 

वपतृत्व स्थावपत भएको छैन भने, तपाईाँले DHHS साँग 

कानूनी रूपमा वपतृत्व स्थावपत गनन सहकायन गनननपछन ।   

सहायताको अविकारको संरक्षण हुनन अवनवायन छ । 

तपाईाँका अविकार तथा दावयत्त्वहरू र उवचत कारण 

वबना अस्वीकृवतको लावग सिायको बारेमा तपाईाँको 

विल्ला कमनचारीसाँग भेट हुाँदा तपाईाँलाई ववस्तृत व्याख्या 

गररनेछ । 

मेवडकेड योग्यताको लावग सनरू वमवत 

तपाईाँको मेवडकेड योग्यता सामान्यतया तपाईाँल ेआवेदन 

गनननभएको कायनक्रमका लावग स्रोत सीमा लगायत 

आवश्यक सम्पूणन मापदण्डहरू पूरा गरेको वमवतबाट सनरु 

हुन्छ ।   
 

एिने्सीको प्रयोिनको लावग मात्र 

यो तपाईाँको आवेदनको रेकडन हो र स्वास््य तथा मानवीय सेवा ववभागका कमनचारीद्वारा भरेर तपाईाँलाई फकानइने छ । DFA ले 

वनम्न कायनक्रमको लावग पूणन रूपमा भरेको  

आवेदन प्राप्त गरेको छ  आवेदक  वमवत  

      

विल्ला कायानलय  कमनचारीको हस्ताक्षर 
 

सहायताको लावग आवदेन 

A.  कृपया तपाईाँको हुननहुन्छ र कहााँ बस्ननहुन्छ, हामीलाई बताइददननहोस् ।  



 

 

आविकाररक परूा 

नाम :  

 

मनख्य भािा : 

 

हालको बासस्थान :  आफ्न ैघर     नर्सनङ ससं्था  वयस्क पररवार गहृ    अननदान प्राप्त आवास 

 एकवत्रत आवास  घरबारवबहीन  अस्पताल   होटेल/मोटेल  आवासीय सवेा प्रदायक ससं्था  अन्य 

सडक/मागन ठेगाना:  
 

पत्राचार गन ेठेगाना:  

शहर/प्रान्त/विप: 
 

 

(यदद फरक भएमा) 

 

     

घरको फोन न:ं  

कायनस्थल फोन 

न:ं  मोबाइल/सन्देश:  

इमले ठेगाना:     मरेो इमले ठेगाना छैन 

तपाईाँको पररवारमा कसकैो मवेडकेयर भाग A वा B छ ?    छ   छैन 
     

तपाईाँलाई दकन हाम्रो सहयोग 

चावहन्छ ?  

 

 

 

         

सचूना ददन:े  
 

  

(यदद आवदेकभन्दा वभन्न व्यवि 

भएमा) नाम : 

ठेगाना 

फोन # 
 

B.  कृपया तपाईाँसाँग बस्ने व्यविहरूको बारेमा हामीलाई बताइददननहोस् । आफूबाट नै सनरु गनननहोस ्र तपाईाँसाँग बस्ने सबै व्यविहरूको 

नाम सचूीकृत गनननहोस् । सहायताको लावग आवेदन नगने कसकैो पवन सामाविक सनरक्षा नम्बर वा नागररकताको हवैसयत बताइरहननपदनै ।  

आविकाररक परूा नाम : SSN 
DO
B 

तपाई ाँसाँगको 

नाता 
U.S. नागररक ? 

ववद्याथी (हो वा होइन 

। यदद हो भने श्रणेी पवन 

लखे्ननहोस)् 

RID (DFA प्रयोिनको 

लावग मात्र) 

1.   आफैाँ  हो  होइन   

2. 

    हो  

होइन 

  

3. 

    हो  

होइन 

  

4. 

    हो  

होइन 

  

5. 

    हो  

होइन 

  

6. 

    हो  

होइन 

  

 

C.  म वनम्न कायनक्रमको लावग आवदेन गनन चाहन्छन : (आवदेन गररएको 

सहायताको दकवसम) 

  

 सबै कायनक्रमहरू  नगद  फूड स्याम्प   बाल स्याहार 

 घर तथा समनदायमा आिाररत स्याहार (HCBC)  मवेडकेयर बचत कायनक्रम (MSP) [QMB/QWDI/SLMB/SLMB135] 

 नर्सनङ ससं्था (NF) सवेाहरू - ससं्थाको नाम:  

 मवेडकल सहायता – यदद तपाईाँलाई बालबावलका, गभनवती मवहला, वा अवभभावक/बच्चाको स्याहार गने नातदेारको लावग मवेडकल सहायता चावहन्छ भने तपाईाँल े

यससाँग ैसलंग्न गररएको बालबावलका, गभनवती मवहला र अवभभावक/बच्चाको स्याहार गने नातदेारको लावग मवेडकल सहायता शीिनकको फाराम पवन भनननपछन । 

D.  वनम्न वववरण कन न ैनश्ल, रङ्ग, वा राविय मलूको आिारमा भदेभाव नगरी सबलै ेसमान सवेा पाऊन ्भन्न ेकन रा सनवनवित गननको लावग 

सङ्कलन गररएको हो । तपाई ाँका उिरहरू ऐवच्छक हुनछेन ्। तपाई ाँल ेउपलब्ि गराउननभएको सचूनाल ेतपाई ाँको योग्यता वा लाभ रकममा कन न ै

असर पान ेछैन ।  



 

 

तपाईाँ वहस््यावनक वा ल्यारटनो 

हुननहुन्छ ?  हो     होइन  

तपाईाँ : 

श्वते हुननहुन्छ?   हो   होइन  एवसयाली हुननहुन्छ?   हो   होइन  हवाईयन मलू वा अन्य प्रशान्त 

द्वीपबासी हुननहुन्छ?   हो   होइन 

 श्याम वणन वा अदिकी अमरेरकी हुननहुन्छ?  हो   होइन अमरेरकी इवण्डयन वा अलास्कन मलूको हुननहुन्छ ?   हो  

 होइन 

एिने्सीको प्रयोिनको लावग मात्र:   
      

RFA#  मावमला 

# 

  ददइएका फारामहरू:   725  177 

नगद       खनला  बन्द  अस्वीकृत वमवत:  DO:  

फूड स्याम्प खनला  बन्द  अस्वीकृत वमवत:  DO:  

MA        खनला  बन्द  अस्वीकृत वमवत:  DO:  

CM/MCPW खनला  बन्द  अस्वीकृत वमवत:  DO:  

बाल स्याहार खनला  बन्द  अस्वीकृत वमवत:  DO:  

EBT काडनको अवस्था : छाँद ैछैन सनचारु खराब ठेगाना वनवरक्रय/रद्द गररएको प्राप्त नभएको 
      

 

E.  कृपया हामीलाई आफ्नो पररवारका प्रत्येकको सब ैआयको बारेमा बताइददननहोस् ।  G.  तपाईाँका खचनहरू: 

तपाईाँको ज्याला : $  मावसक     पावक्षक  मावसक भाडा (मावसक): $ 

अन्य ज्याला : $  साप्तावहक  पावक्षक  मावसक वितोको दकस्ता (मावसक): $ 

अन्य ज्याला  $  साप्तावहक  पावक्षक  मावसक 

लटको भाडा/कण्डोवमवनयम शनल्क 

(मावसक): $ 

कसैले भखनरै िागीर गनमाउननपरेको वथयो 

? 

 हो       होइन 
कर (वार्िनक): $ 

यदद हो भने, कसले?        

  

कवहले?  /  / 

  आवश्रत स्याहार : $ 

SSA/SSDI: $ 

श्रीमान/श्रीमती 

सहायता : $ मेवडकल खचन : $ 

SSI: $ बेरोिगारी : $ व्यवसाय गदानको लागत : $ 

VA: $ बाल सहायता : $ यसमा वा ववगत 12 मवहनामा $20 भन्दा अविक इन्िन 

सहायता प्राप्त गनननभएको छ ?  हो    होइन 

वनम्न यनरटवलटी (वबिनली/पानी) को लावग तपाईाँको भाडा वा 

वितोको दकस्ता बाहके छन टै्ट वतनननहुन्छ ? 

पेन्सन: $ अन्य: $ 

    

F.  कृपया हामीलाई आफ्नो पररवारका प्रत्यकेको सबै िायिेथाको बारेमा बताइददननहोस ्। 

चालन/बचत : $ अन्य चेक/बचत: $ वहरटङ:  हो    होइन 

सेयर/ऋणपत्र/CD 

हरू : $ IRA: $ 
फोन :  हो    होइन 

तपाईाँ वा तपाईाँको 

श्रीमान/श्रीमतीको 

वार्िनक अननदान : $ अन्य िायिेथा: $ 

इलवेक्िक:  हो    होइन 

कोिहरू : $ िीवन बीमा: $ अन्य:  हो    होइन 

गाडी (विन/मोडल):  गाडी (विन/मोडल):  इन्टरनटे (मोबाइल लगायत):  हो    होइन 

H.  कृपया सब ैप्रश्नको उिर ददननहोस् ।  

1. तपाईं एक प्रवासी वा म समी कृवि मिदनर हुननहुन्छ ?  हो  होइन 

2. तपाईाँ वा तपाईाँका पररवारका कसलैे यो मवहना फूड स्याम्प अननदान पाउननभएको छ ?  हो  होइन 

3. तपाईाँ घाइते (पीवडत) व्यविहरूका लावग बसे्न आश्रयस्थलमा बवसरहननभएको छ ?   हो  होइन 

4. तपाईाँको पररवारमा कोही दवृिवबहीन वा अपाङ्ग हुननहुन्छ ?  हो  होइन 

5. ववगत 5 विनवभत्रमा तपाईाँले सम्पवि बेच्नन वा हस्तान्तरण गनननभएको छ ?  छ   छैन 

6. तपाईाँको पररवारमा कसलैे हाल अको प्रान्तबाट अननदान पाइरहननभएको छ ?   हो  होइन 

  यदद छ भने, कन न प्रान्त?  कस्तो प्रकारको अननदान ?  



 

 

I.  तपाईाँ फूड स्याम्प (खानाको कन पन) मात्र चाहननहुन्छ? यदद त्यसो हो भने तपाईाँले अवहलेको लावग अरू खण्ड नभरी खण्ड J मा िान सक्नन हुन्छ । यदद तपाईाँ 

नगद, मेवडकल वा बाल स्याहार सहायता चाहननहुन्छ भने खण्ड J मा िानन अगावड कृपया यस खण्डका सब ैप्रश्नको उिर ददननहोस् ।  

1. तपाईाँको पररवारमा कोही गभनवती हुननहुन्छ वा ववगत 3 मवहनावभत्रमा कोही सनत्केरी हुननभएको छ ?  हो  होइन 

2. तपाईाँले ववगत 3 मवहनादवेखका भनिानी गनननपने मवेडकल वबलहरू छन्, िनन भनिानी गनन तपाईाँ सहायता चाहननहुन्छ ?   हो  होइन 

3. यदद तपाईाँ ववपन्न पररवारका लवग वविीय सहायता (FANF) को लावग आवेदन गदै हुननहुन्छ भने, तपाईाँका कन नै बालबच्चाको 

िन्मदतान प्रमाणपत्रमा बाबनको नाम खाली वा   

 "उल्लेख नभएको" छ ? 

 हो  होइन 

4. यदद तपाईाँ FANF को लावग आवदेन गदै हुननहुन्छ भने, कवत िना आमाबाबन अननपवस्थत हुननहुन्छ ?  

5. तपाईाँ वा पररवारका अन्य सदस्यको मेवडकेड बाहेक अको स्वास््य बीमा छ ?  हो  होइन 

  यदद छ भने, बीमकको नाम के 

हो ?  पोवलसी नम्बर :  

J.  हस्ताक्षरहरू 

झटूो शपथ खाए वापत सिाय अन्तगनत रही म यो प्रमावणत गदनछन  दक मलैे सवम्मवलत कागिातमा इवङ्गत कन नै पवन सचूना लगायत, यस आवदेनमा उवल्लवखत 

वववरण अध्ययन गरेको छन ; मलाई थाहा भए अननसार, सहायताको लावग आवदेन गन ेसदस्यहरूको नागररकता र ववदशेी हवैसयत सम्बन्िी वववरण लगायत यो 

वववरण सत्य र पणून छ । म बनझ्दछन  दक मरेो योग्यता वनिानरण हुननभन्दा अगावड एक पणून वविीय तथा मवेडकल योग्यता अन्तवानतान वलन सदकनछे । 

 

आवेदकको हस्ताक्षर  वमवत:   

    

आवेदकलाई सहयोग गने व्यविको हस्ताक्षर  वमवत:   आवेदकसाँगको नाता 

म वनम्न सहायताको लावग आवदेन 

दफतान वलन्छन  :  नगद     मवेडकल सहायता     फूड स्याम्प      बाल स्याहार      HCBC/NF      MSP  

    

हस्ताक्षर  वमवत 

म प्रमावणत गदनछन  दक मावथका व्यवि (हरू) लाई यो आवेदन समीक्षा गने अवसर प्रदान गरेको छन  । म यस कन रा पवन प्रमावणत गदनछन  दक मागेको खण्डमा मलै े

यस फारामको एक प्रवतवलवप उपलब्ि गराएको छन  । 
   

ठूलो अक्षरमा नाम र हस्ताक्षर              सम्बोिन/एिने्सी       

 वमवत   



 

 

समय सीमा 

तपाईाँले ववपन्न पररवार आर्थनक सहायता िीवनभररमा 60 मवहनाको लावग मात्र पाउन सक्नन हुनेछ । तपाईाँ बच्चा हुाँदा 

पाएको सहायता िीवन अवविभर पाउन सके्न कनल मवहनामा गणना गररन ेछैन । तपाईाँ वयस्क हुाँदा सनवविा पाउन सनरु 

गरेपवछ तपाईाँको समयाववि शनरु हुनेछ । प्रान्तीय परूक कायनक्रम, मेवडकल सहायता, फूड स्याम्प सनवविा, वा बाल 

स्याहार सहायतामा कन नै समय सीमा छैन । 
 

प्रशासवनक अपील 

यदद तपाईाँ DHHS ले वलएका योग्यता सम्बन्िी कन नै 

पवन वनणनयबाट असन्तनस्ट हुननहुन्छ भने तपाईाँ आफैाँ वा 

तपाईाँको प्रवतवनवित्व गन े कसैले पवन प्रशासवनक 

अपीलको लावग अननरोि गनन सक्नन हुन्छ । तपाईाँलाई 

प्रशासवनक अपीलमा वदकल, स्वयं, वा अको व्यवि, 

िस्त ै आफन्त वा साथीले प्रवतवनवित्व गनन सक्छन् । 

DHHS ले कन न ै कानननी सेवाहरूको लावग पैसा 

वतररददने छैन, तर NH मा वन:शनल्क र न्यून मनल्यमा 

कानननी सेवाहरू पाउन सदकन्छ । प्रशासवनक अपील 

म वखक वा वलवखत रूपमा विल्ला कायानलय वा 

DHHS, 105 व्लिेन्ट वस्िट, कङ्कडन, NH 03301-

6521 मा सम्पकन  गरेर अननरोि गनन सदकन्छ । टेवलफोन 

(603) 271-4292 वा 1-800-852-3345 ext 

4292; TDD एक्सेस: ररले NH  1-800-735-2964 

or 711 । 

गनणस्तर वनयन्त्रण 

तपाईाँको मावमलालाई गनणस्तर वनयन्त्रण वा अन्य 

सरकारी समीक्षाका लावग चनन्न सदकनेछ । यस्तो 

समीक्षाले तपाईाँको पररवारको आर्थनक वा मेवडकल 

अवस्था, बसोबासको प्रबन्ि र अन्य पररवस्थवतको 

गवहरो अननसन्िान गदनछ । हामी तपाईाँको पररवार र 

तपाईाँले DHHS लाई ददएको बयानको सन्दभनमा बैंक, 

रोिगारदाता, कम्पनीहरू, व्यापारीहरू, बाल स्याहार 

प्रदायकहरू, र अन्य उपयनि स्रोतहरूसाँग सम्पकन  गनन 

सक्छ ाँ । यी समीक्षाहरूमा सहकायन गनननभएन भन े

तपाईाँका सनवविाहरूमा कट ती हुनसक्छ । 
 

पररवतननहरू सवूचत गन े

तपाईाँले आफ्ना पररवस्थवतहरूको आवविक रूपमा 

समीक्षा पनरा गननन पनेछ । यदद तपाईाँले फाराम पूणन 

रूपमा भननन भएको छैन र तोदकएको वमवत अननसार 

फकानउनन भएन र आवश्यक परेको खण्डमा व्यविगत 

अन्तवानतानमा भाग वलनन भएन भन,े तपाईाँको नगद, 

बाल स्याहार, र फूड स्याम्पको मावमला बन्द हुन पवन 

सक्छ, र/वा तपाईाँको मेवडकल सहयोगमा असर पनन 

सक्छ । 

यदद तपाईाँले फूड स्याम्प सनवविाहरू मात्र पाउनन 

भएको छ र तपाईाँको 4, 5, वा 6-मवहना योग्यता 

अववि बााँकी छ भन,े तपाईाँले घरको पररवस्थवतमा ती 

पररवतननहरू मात्र ररपोटन गननन आवश्यक छ, िसले 

तपाईाँको घरको आय गररबी स्तर भन्दा 130% मावथ 

पनर्  याउन ेछ ।  

यदद तपाईाँले नगद, बाल स्याहार, मेवडकल सहायता, 

वा यदद तपाईाँको फूड स्याम्प योग्यता अववि 4, 5, 

वा 6 मवहना बााँकी छैन भने, तपाईाँले योग्यतालाई 

प्रभाव पान े पक्षहरूको लावग भएका पररवतननहरूमा 

पररवतनन आएको 10 पात्रो ददन वभत्र ववभागलाई 

सूवचत गननन पदनछ, िस्त:ै 

 आय स्रोत; 

 पररवारका सदस्यले काम गने कनल समय;  

 तपाईाँको पररवारका कन नै सदस्यको कनल आय; 

 सबै घरायसी पररवतननहरू, िस्तै वववाह, सम्बन्ि 

ववच्छेद, नयााँ बच्चा, बच्चाले छोडेर गएको, इत्यादद; 

 बाल स्याहार प्रदायक; 

 स्रोतहरू (िस्तै, नगद, सेयर, ऋणपत्र, वा बैंकमा 

रहकेो नगद वा बचत खाता); 

 कन नै एकमनस्ट भनिानी वा फस्यौट प्राप्त भएको; 

 आवास, वा आश्रयस्थलसाँग सम्बवन्ित खचन; वा  

 आवश्रत स्याहार खचन, बाल सहायता भनिानी वा 

मेवडकल कट तीहरू, वा अन्य पररवतननहरू िसले 

तपाईाँको पररवारले पाउन े सनवविालाई असर गनन 

सक्छ । 

मेवडकल सहायताको संरक्षण 

NH स्वास््य तथा मानवीय सेवा ववभाग (DHHS)                DFA फाराम 811R 

पररवार सहायता महाशाखा (DFA)       www.dhhs.nh.gov/dfa/index.htm          06/16   

   

आवेदन: तपाईाँका अविकार तथा दावयत्वहरू 
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SR 06-07 
(N/A) 

सामाविक सनरक्षा लाभग्राहीहरूको लावग 

यदद तपाईाँ OAA, ANB, वा APTD कायनक्रम अन्तगनत 

नगद सहायता पाउाँद ै हुननहुन्छ र सामाविक सनरक्षा 

िीवनयापन खचनमा वृवद्ध आयो वा यो वृवद्ध साँगसाँगै 

अन्य आयमा आएको वृवद्धले तपाईाँलाई नगद सहायता 

आर्थनक सहायताको लावग अयोग्य बनायो भन,े तपाईाँले 

अझ ै पवन वपकल संशोिन नीवत अन्तगनत मेवडकल 

सहायता पाउनन हुनेछ । 

एकपटक तपाईाँले वपकल संशोिन अन्तगनत मेवडकल 

सहायता पाउन सनरु गररसकेपवछ, पवछ आउने 

सामाविक सनरक्षा िीवनयापन खचनमा आउन े वृवद्धले 

तपाईाँको योग्यतालाई असर गदैन । तर, तपाईाँको 

पररवस्थवतमा आउने अन्य पररवतननहरूले तपाईाँलाई 

अझ ैपवन मेवडकल सहायताको लावग अयोग्य बनाउन 

सक्छ । 

यदद तपाईाँ उपरोि कायनक्रमहरूमध्ये कन न ैएकमा पैसा 

भनिानी प्राप्त गनन योग्य हुननहुन्छ, तर भनिानी प्राप्त गनन 

चाहननहुन्न भन,े तपाईाँलाई वपकल संशोिन अन्तगनत 

तपाईाँको मेवडकल सहायताको सनरक्षा पाउनन हुन ेछैन । 

आप्रवासी पररवारहरूलाई सूचना 

यदद तपाईाँले स्वास््य स्याहार वा फूड स्याम्पहरूमा 

सहयोग पाउननहुन्छ भने, यसले तपाईाँको आप्रवासन 

हवैसयतलाई असर गदनै । यदद तपाईाँ वा तपाईाँको 

पररवारका सदस्यल ेमेवडकेड वा फूड स्याम्पहरू प्रयोग 

वा प्राप्त गनननभएको छ भन,े यसले तपाईाँको वा तपाईाँको 

पररवारको सदस्यहरूलाई अमेररकी नागररक बन्न सके्न 

योग्यतामा असर गनेछैन ।  

तर, यदद तपाईाँले TANF िस्तो नगद सहायता वा 

नर्सनङ होम सेवाको खचनमा सहयोग प्राप्त गनननभयो भन े

यसले अमेररकी नागररक बन्न समस्या उत्पन्न गनन सक्छ, 

खास गरी यदद सनवविाहरू नै तपाईाँको पररवारको 

एकमात्र आय हो भन े । तपाईाँले आवेदन ददनन अवघ, 

तपाईाँले आप्रवासीहरूलाई कन नै पवन कानूनी 

सवालहरूमा मद्दत गने कन नै एिेन्सीसाँग कन रा गनन 

सक्नन हुन्छ वा अमेररकी नागररकता तथा आप्रवासन सेवा 

(USCIS) लाई सम्पकन  गनन सक्नन हुन्छ । 

DFA SR 16-15 
(NA) 



 

 

साविान ! 

तपाईाँले बताउनन भएको वा हामीलाई ददननहुने सब ैकन रा रुिन गररनछे:  

 सघंीय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा; र साथसाथ ै

 अवतररि सम्पकन हरू माफन त र/वा USCIS, IEVS, महत्त्वपणून रेकडनहरू, SSA, वविीय ससं्थाहरू, र रोिगारी डेटाबसेहरू 

लगायत अन्य ववद्यनतीय प्रमाणीकरण औिारहरूसाँग कम््यनटर वमलान गरेर ।  

हाम्रा कायनक्रमहरूको लावग तपाईाँ योग्यता पनवि गनन र तपाईाँल ेपाउन ेसनवविाहरू वनिानरण गनन हामी यो कायन गछौं । यदद यी 

स्रोतहरू प्रयोग गरेर प्राप्त सचूना तपाईाँल ेप्रदान गनननभएको कन नै पवन वववरणसाँग मले खाएन भन,े तपाईाँलाई सहयोग पाउनबाट 

वनिेि गनन सदकन्छ, तपाईाँका सनवविाहरूमा पररवतनन आउन सक्छ, र तपाईाँलाई िानीिानी झटूो सचूना प्रदान गरेको आपराविक 

अवभयोग लाग्न सक्छ । िानािान यी वनयमहरू तोड्न ेतपाईाँको पररवारका कन नै पवन सदस्यलाई एक विनदवेख सिै ाँभररको लावगसम्म 

नगद सहायता, बाल स्याहार अननदान, र फूड स्याम्प कायनक्रमहरूमा सहभागी हुनबाट बवित गररन सदकनछे । फूड स्याम्प 

कायनक्रममा, तपाईाँलाई $ 250,000 सम्म िररवाना, 20 विनसम्मको कारावास, वा दनब ैहुनसक्छ, र फूड स्याम्प अविवनयमको 

उल्लङ्घनको लावग प्रान्तीय र सघंीय काननन बमोविम अवभयोग लाग्न सक्छ । यदद तपाईाँ दोिी ठहररनन भयो भने, तपाईाँले पाउन े

सिाय बाहके अदालतले तपाईाँलाई अको 18 मवहनाको लावग कायनक्रममा भाग वलनबाट बन्दिे गनन सक्छ । 
 

नगनननहोस ्

 सनवविाहरू पाउनका लावग वा वनरन्तर पाइरहनको 

लावग गलत सूचना ददने वा वववरण लनकाउने काम 

नगनननहोस ्। 

 फूड स्याम्प (FS) सनवविाहरू तपाईाँको पररवारको 

लावग प्रयोग गने अविकार नभएको कससैाँग कारोबार 

वा वबक्री नगनननहोस ्। 

 अयोग्य वस्तनहरू खरीद गनन FS सनवविाहरूको प्रयोग 

नगनननहोस ्। 

 तपाईाँको पररवारले प्राप्त गननन नपने कन नै सनवविाको 

उपयोग नगनननहोस ्। 

 आफ्नो EBT काडनको PIN कसैलाई नददननहोस ्। 

 DHHS द्वारा भनिानी गररएका बाल स्याहार सेवाहरू, 

DHHS द्वारा स्वीकृत नगरेका रोिगारी सम्बन्िी 

गवतववविहरूको लावग प्रयोग नगनननहोस ्। 

 50% भन्दा िेरै सामान मादक पदाथन दवेखन े

स्टोरहरूमा, या मनख्यतया शरीरमा घोपे्न, ब्रावन्डङ गने, 

या याटू खोपे्न, गेम खेल्ने स्थानहरू, वसगार, पाइप, 

िनम्रपान, वा सनतीिन्य स्टोर/दोकान/पसलहरू, 

अविकांश गााँिा बेच्न े पसल वा 50% भन्दा बदढ 

वयस्क-आिाररत मनोरञ्जन मावनने सामानहरू वबक्री 

वा भाडाको लावग रावखएका व्यवसायहरूमा आफ्नो 

EBT काडन या EBT काडनबाट वनकालेको नगद प्रयोग 

नगनननहोस ्। 

 तपाईाँले खाना खरीद गदान तपाईाँसाँग EBT काडन भएको 

अवस्थामा बाहके आफ्नो FS सनवविाहरूले खाद्यपदाथन 

दकने्न गने कोवसस नगनननहोस ् ।  तपाईाँल े 1 ददन 

खाद्यपदाथन खररद गरेर र अको ददन आफ्नो EBT FS 

सनवविाहरू प्रयोग गरेर वतनन पाउनन हुने छैन । 

पवहचान र बासस्थान 

DHHS ले एकै समयमा िेरै सनवविा पाउने उद्दशे्यले 

पवहचान वा बासस्थानको सम्बन्िमा िाली बयान वा 

वववरण ददएको वा सो कायनको अपरािी वसद्ध भएको ठहर 

गरेको कन नै पवन व्यवि १० विनको लावग आर्थनक सहायता र 

फूड स्याम्प सनवविाहरू पाउन अयोग्य हुनेछ । 

फूड स्याम्प (FS) सनवविाहरूको तस्करी 

कन नै पवन व्यवि काननूी अदालतमा: 

 FS सनवविाहरूलाई वनिेवित पदाथनसाँग आदानप्रदान 

गरेको अवभयोगमा दोिी ठहररएमा, वनिलाई पवहलो 

अपरािबाट नै  FS कायनक्रममा २४ मवहनासम्म FS 

कायनक्रममा सहभागी हुन ववित गररनेछ र दोस्रो पटकको 

अपरािमा स्थायी रूपमा प्रवतबवन्ित गररनेछ ।  

 FS सनवविाहरूको बदलामा गोला बारूद, हातहवतयार, 

वा ववस्फोटक पदाथनको व्यापार, या $500 भन्दा अविक 

FS सनवविाहरूको कन न ै पवन ओसारपसार गरेको  

अवभयोगमा अपराि ठहर भएमा FS सनवविाहरूको 

लावग स्थायी रूपमा अयोग्य हुनेछन् । 

 FS सनवविाहरू खररद वा वबक्री गरेको अवभयोगमा दोिी 

ठहर भएमा पवहलो पटक 1 विनको लावग वनलवम्बत 

गररनेछ, दोस्रो पटक २ विन र तेस्रो पटकदवेख स्थायी 

रूपमा वनलम्बन गररनेछ । 

मवेडकल सहायता ठगी 

सामाविक सनरक्षा ऐनको िारा 1128B ले मेवडकल 

सहायता सनवविाको लावग र सो पाउनको लावग तपाईंल ेगन े



 

 

आवेदनसाँग सम्बवन्ित िालसािीपूणन कायन र गलत 

सूचनाको लावग  संघीय दण्डसिायको व्यवस्था गरेको छ ।  

कन नै पवन व्यविलाई गलत हो भने्न िान्दािान्द ैर मेवडकल 

सहायता कायनक्रम अन्तगनतका कन नै पवन सनवविा वा 

भनिानीको लावग योग्यतामा असर पनर्  याउने त्यस्ता 

वववरणहरू ददइएकोमा संघीय न्यायालयमा अवभयोग 

लगाई मनद्दा दायर गनन सदकन्छ ।  

कन नै व्यविले कन नै पवन सनवविा वा भनिानीको अविकार, सो 

को प्रयोिनभन्दा अन्य प्रयोगको लावग यसको रूपान्तरणमा 

प्रभाव पाने कन नै पवन घटना लनकाएमा वा खनलासा गनन 

नसकेमा पवन अवभयोग लगाउन सदकन्छ । कानननले मेवडकल 

सहायताको लावग प्रस्तनत गने सम्बन्िमा घनस(दककब्याक), 

ररश्वत वा छूट (ररबेट) पवन दण्डनीय हुन्छ ।  

कन नै पवन अपरािको दोिी ठहररएमा 1 विनसम्मको 

अवविको लावग मेवडकल सहायता गनम्नसक्छ । सिायहरूमा 

$25,000 सम्म िररवाना वा 5 विनसम्म कारावास, वा दनब ै

हुनसक्छ ।  

िानािान झठूो बयान/कायनक्रमको उल्लङ्घन  (IPV) 

कन नै पवन व्यविले िानीबनझी झूटा वववरण बनाउाँछ वा 

उसको पररवस्थवतको बारेमा गलत वववरण ददन्छ, वा 

िनसम्पवि, रोिगारी, आय वा स्रोतहरू प्राप्त गरेको कन रा 

वा सहायताको लावग प्रारवम्भक वा वनरन्तर योग्यतामा 

असर गन े कनन ै पवन पररवस्थवतमा आएको पररवतननलाई 

िानािान खनलासा नगरेमा वनिले प्रान्तीय कानननको 

उल्लङ्घन गरेको मावनने छ ।  दण्डसिाय यस प्रकारका 

छन्: म दिक स्वाथन वा सामान वा सेवाहरूको मूल्य $ 

1,000 भन्दा बढी भएमा क्लास A अपराि; मूल्य $100 

भन्दा बढी भएमा क्लास B अपराि; र मूल्य $ 100 भन्दा 

कम भएमा सामान्य दनव्यनवहार । RSA 167:17-b and 

17-c. 

िोकोहील े फूड स्याम्प कायनक्रममा िानािान कायनक्रम 

उल्लङ्घन (IPV) गरेमा पवहलो पटकको लावग 12 

मवहनाको लावग यी सनवविाहरू प्राप्त गनन सक्दनैन,् दोस्रो 

पटक 24 मवहनाको लावग, र तसे्रो IPV को लावग स्थायी 

रूपमा बन्द गररनछे । 
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आवेदनको सारांश : मञ्िनरीनामा 
नामको 

संवक्षप्त रूप 

सब ैकायनक्रमहरू  

म प्रमावणत गदनछन  दक मैले "तपाईाँका अविकार तथा दावयत्वहरू" पढेको छन  र बनझेको छन  ।  

मैले बनझकेो छन  दक DHHS ले मेरो योग्यता र मावमलाको िानकारी गो्य राख्नेछ र केवल DHHS 

कायनक्रमको प्रबन्ि गन ेकाममा संलग्न व्यवि या अन्यथा, संघीय वनयमहरू या राज्य कानूनको अननमवत प्राप्त 

व्यविहरूले मात्र हनेेछन् ।  

मैले बनझकेो छन  दक गोपनीयता सम्बन्िी अन्य वनयमहरूको बाविूद, फूड स्याम्प र/या FANF पररवारका 

बच्चाहरूको नाम स्कूलहरूमा उपलब्ि गराउननपछन तादक उनीहरू स्कूलमा ददइने भोिनको लावग स्वतः  योग्य 

हुन सके्नछन् ।  

मैले बनझकेो छन  दक मैले वनम्न कन राको प्रमाण उपलब्ि गराउननपछन: मेरो पररवारको अवस्था, मैले आवेदनमा के 

लेखेको छन , र मैले DHHS लाई के बताएको छन ।  

म बनझ्छन  दक मैले प्रदान गरेको सूचना अवतररि सम्पकन हरू र/वा संघीय, प्रान्तीय, र स्थानीय अविकारीहरूले 

प्रमावणत गनेछन,् र यदद कन न ैसूचना गलत वा त्रनरटपूणन भेरटयो भने, वा मैले िानीबनझी सहयोग रवसदसाँग 

सम्बवन्ित सूचना लनकाएको छन  भन,े अवहले वा भववरयमा, मैले मेरा सनवविाहरू गनमाउन सक्छन  र ममावथ 

िालसािीको अवभयोग लाग्न सक्छ ।  

मैले बनझकेो छन  दक तलको र/या आवेदनमा मेरो हस्ताक्षरले DHHS र कन नै अननबवन्ितअननबवन्ित तेस्रो 

पक्षलाई म वा मेरो सहायता समूह (AG) वभत्रको िो कोही सहायताको लावग योग्यता मापदण्ड पूरा गछनन ्

भन्ने कन राको प्रमाणीकरण प्राप्त गनन र सोको सूचना DHHS लाई प्रदान गनन अननमवत प्रदान गदनछ । सूचना 

DHHS लाई प्रदान गने मेरो मञ्िनरी तबसम्म लागू हुनेछ िबसम्म म वा मेरो AG वभत्रको िो कोहीले कन नै पवन 

प्रकारको DHHS सहायता प्राप्त गरररहन्छ ।  

मैले बनझकेो छन  तल र/वा आवेदनमा रहकेो मेरो हस्ताक्षरले DHHS र कन न ैअननबवन्ित तेस्रो पक्षलाई मेरो 

आय, पवहचान, र िन-सम्पविको र मैले अननरोि गरररहकेो सहयोगको लावग योग्यता वनिानरण गनन आवश्यक 

हुन ेकन नै अन्य व्यविको आय, पवहचान, र  िन-सम्पवि रुिन गननको लावग अननमवत प्रदान गदनछ । त्यस्तो 

प्रमाणीकरण सम्पन्न गनन अननमवत ददन नसकेमा वा ती प्रमाणीकरण सम्पन्न गन ेअननमवत दफतान गरेमा सहायता 

अस्वीकृत हुन ेवा पाइरहकेो सहायता पवन अन्त्य हुनेछ ।  
  

नगद र फूड स्याम्प (FS) कायनक्रमहरू  

म प्रमावणत गदनछन  दक यदद मैले FANF मा वनवेदन ददएको छन  भने, घरेलन हहसंाको ववकल्पका बारेमा मलाई 

वणनन गररएको छ, र मैले त्यो बनझेको छन  ।  

म प्रमावणत गदनछन  दक यदद मैले FANF को लावग वनवेदन ददएको छन  भन,े एकमनि आयको उपयोगबारे वलवखत 

िानकारी पाएको छन  ।  

मैले बनझकेो छन  दक मैले FANF नगदी सहायता प्राप्त गनननको अथन DHHS ले प्रत्येक प्रापकको बालबावलका 

तथा श्रीमान/श्रीमती सहायताको अविकारको सम्मान गन ेदावयत्व हुन आउाँछ ।  

मैले बनझकेो छन  दक यदद मैले DHHS बाट नगदी सहायता पाएाँ भने, मैले पाउने सो नगदले मेरो FS 

सनवविाहरू बन्द गनन वा घटाउन सक्छ । मैले यो पवन बनझेको छन  दक यदद यसो हुन गएमा, मैले यस 

पररवतननको कन न ैअवग्रम सूचना पाउने छैन ।  
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मैले बनझकेो छन  दक कन न ैपवन DFA कायनक्रमबाट नगदी भनिानी पाउन, पूरै भनिानी अवविभरर म हरेक ददन 

नगद पाउन योग्य हुननपछन । यदद म भनिानी अवविभरर कन न ैपवन बेला नगद पाउन योग्य भइनाँ भन,े मलाई 

नगद भनिानी िारी हुन ेछैन भन्ने मैले बनझेको छन  ।  

मैले बनझकेो छन  दक NH मा, यदद मेरो पररवारको कन न ैसदस्य अपराि अवभयोगबाट बच्नको लावग भावगरहकेो 

छ, या परीक्षण काल या िेल प्रवतज्ञाको शतन उल्लङ्घन गरेको छ भन,े उि व्यवि वनिको अपराि वा 

परीक्षणकाल वा िेलको प्रवतज्ञा सम्बन्िी आफ्ना कानननी दावयत्वहरू पूणन रूपमा पूरा नगरेसम्म नगद वा FS 

सनवविाहरूको लावग अयोग्य रहनेछ । तल मैले गरेको हस्ताक्षरले मेरो शपथयनि बयान ददन्छ दक यस समय 

मेरो पररवारको कन न ैपवन सदस्यल ेअपराि अवभयोगबाट बच्न भावगरहकेो वा परीक्षणकाल वा िेल 

प्रवतज्ञाको शतन उल्लङ्घन गरेको छैन ।  

मैले बनझकेो छन दक FS वा नगद सनवविाहरूको लावग ववद्यनतीय सनवविा हस्तान्तरण (EBT) काडनको प्रयोग मेरो 

४ अकंको व्यविगत पवहचान नम्बर (PIN) द्वारा वनयवन्त्रत हुन्छ, मरेो EBT काडन र PIN को सनरक्षाको लावग 

म आफैाँ विम्मवेार छन , र उि काडन सदक्रय गराइसकेपवछ मरेो काडन अरू कसलैे प्रयोग गरेमा उि EBT 

सनवविाहरू प्रवतस्थावपत हुने छैनन् ।  

मैले बनझकेो छन  दक मेरो EBT काडन या मेरो EBT काडनबाट वनकालेको नगद, 50% भन्दा िेरै सामान मादक 

पदाथन दवेखन ेस्टोरहरूमा, या मनख्यतया शरीरमा घोप्ने, ब्रावन्डङ गने, या याटू, गेम खेल्ने स्थानहरू, वा 

वसगार, पाइप, िनम्रपान, वा सनतीिन्य स्टोर/दोकान/पसलहरू, प्राय: गााँिा बेच्न ेवा त्यस्ता व्यवसायहरू िहााँ 

RSA 650:1, III बमोविम  वयस्क-आिाररत मनोरञ्जन मावनन े50% भन्दा बढी सामानहरू वबदक्र वा 

भाडामा छन,् त्यस्ता ठाउाँहरूमा प्रयोग गनन पाइने छैन, र यदद मैले आफ्नो EBT काडन वा आफ्नो EBT 

काडनबाट वनकालेको नगद यी स्थानहरू मध्ये कन नैमा प्रयोग गरेाँ भने, मलाई RSA 167:7-b र He-W भाग 

608 बमोविम नगद प्रवतबन्ि लगाइनेछ ।  
 



 

 

नगद र फूड स्याम्प (FS) कायनक्रमहरू वनरन्तर 
नामको 

संवक्षप्त रूप 

मैले बनझकेो छन  दक यदद मैले लगातार 365 ददनसम्म EBT काडनको FS सनवविाहरू प्रयोग गररन भने, मैले ती 

सनवविाहरू गनमाउनेछन  र पननः पाउन सके्न छैन । यदद मैले लगातार 90 ददनसम्म मेरो नगद सनवविाहरू प्रयोग 

गररन भने, मैले ती सनवविाहरू गनमाउनेछन  र पननः पाउन सके्न छैन । मैले बनझेको छन  दक यदद मैले EBT काडन कन न ै

अबैि कायनमा प्रयोग गरेाँ भन ेमलाई FS कायनक्रमबाट अयोग्य ठहर गररनेछ र अवभयोग पवन लाग्न सके्नछ । 

यस्ता अबैि कायनहरूमा नगदको लावग आफ्नो काडन र आफ्नो PIN, लागूऔिि, वा अन्य सामानहरू वबक्री 

गन,े वा कन न ैखनिा वबके्रतासंग FS सनवविाहरू साटासाट गननन पदनछन् ।  

मैले बनझकेो छन  दक FS सनवविाहरूको लावग, बाल स्याहार खचन, भाडा वा वितो/बन्िक दकस्ता भनिानी गनन, 

वबिनली/पानी वा अन्य आश्रयस्थक खचनहरूको कट ती गनन, कन न ैगैर-पररवारको सदस्यलाई बाल सहायता 

रकम भनिानी गनन, वा मेवडकल खचन (केवल वृद्धा वा अपाङ्गका लावग), लगायतमा कट ती गराउन, मैले यी 

खचनहरूको बारेमा DHHS लाई बताउननपछन र वतनको प्रमाण बनझाउननपछन । मावथ उल्लेख गररएका खचनहरू 

मध्ये कन नै पवन खचनको बारेमा, वा इन्िन अननदान प्राप्त गरेको बारेमा सूवचत गनन वा प्रमावणत गनन नसकेमा, 

यसको कारणल ेमैले प्रत्येक मवहना कम FS सनवविाहरू प्राप्त गनन सक्छन , र यसले मेरो पररवारलाई सूवचत 

नगररएका वा प्रमावणत नभएका खचनहरू कट ती गनन चाहाँदनै भन्ने मेरो कथनको रूपमा दखेा पनेछ ।  
  

मेवडकल सहायता  

मैले बनझकेो छन  दक मैले मेवडकल सहायता पाउनन भनेको DHHS ले मेवडकल बाल सहायता लगायत सबै तेस्रो 

पक्ष स्वास््य बीमा वा भनिानीको मेरो अविकारको रक्षा गननन हो ।  

मैले बनझकेो छन  दक मैले मेवडकल सहायता पाउननको अथन DHHS ले वचदकत्सा प्रदायकहरूबाट वचदकत्सा रेकडन 

प्राप्त गनन सक्नन  पछन । मैले तल र/वा आवेदनमा गरेको हस्ताक्षरले मेरो पररवारका वचदकत्सा प्रदायकहरूलाई 

कन न ैपवन रेकडनहरू DHHS लाई प्रदान गनन अविकार प्रदान गदनछ ।  

मैले बनझकेो छन  दक, यदद म नर्सनङ होममा छन  भन,े DHHS ले कायनक्रमको सवोिम सिालनको लावग 

योग्यताको सूचना नर्सनङ होमलाई प्रदान गनन सक्नन पनेछ । मैले तल र/वा आवेदनमा गरेको हस्ताक्षरले सूचना 

आदानप्रदान गन ेअननमवत प्रदान गदनछ र यो तबसम्म लागू हुनेछ िबसम्म मैले आफ्नो नर्सनङ होम सेवाको 

लावग DHHS सहायता प्राप्त गनेछन  ।  

मैले बनझकेो छन  दक दीघनकालीन स्याहार सेवा (नर्सनङ संस्था वा गृह र समनदायमा-आिाररत स्याहार) को 

सम्बन्िमा, मेरो वा मेरो श्रीमान/श्रीमतीको कन न ैपवन वार्िनक अननदानमा रहकेो ब्यािको बारेमा DHHS लाई 

खनलासा गनननपनेछ ।  

मैले बनझकेो छन  दक यदद मेरो श्रीमान/श्रीमती या म दीघनकावलक स्याहार सेवाहरूको लावग अननरोि गरररहकेो 

छन /छन् भन,े मेरो पवत या मैले 8 फरवरी, 2006 मा या त्यसपवछ खररद गरेको वा पररवतनन गरेको कन न ैपवन 

वार्िनकीलाई कवम्तमा दीघनकावलक स्याहार सेवाको लावग मेवडकेड भनिानी गररएको रकमको लावग राज्यलाई 

नै लाभग्राहीको रूपमा उल्लेख गररएको अवस्थामा बाहके उवचत बिार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा सम्पविको 

हस्तान्तरणको रूपमा मावननेछ ।  

मैले बनझकेो छन  दक NH स्वास््य सनरक्षा कायनक्रम अन्तगनत मैले सहायता पाएपवछ, यदद म बेरोिगार रहकेो छन  

भन ेरोिगारीको खोिीको लावग मैले NH रोिगारी सनरक्षामा सम्पकन  गनननपनेछ ।  
  

NH बाल स्याहार छात्रवृवि  



 

 

मैले बनझकेो छन  दक मैले DHHS द्वारा प्रदान गररने बाल स्याहार सेवाहरू DHHS द्वारा स्वीकृत गररएका 

रोिगारीसाँग सम्बवन्ित दक्रयाकलापहरूमा मात्र उपयोग गनननपनेछ । अन्य, अस्वीकृत गवतववविहरूमा संलग्न 

हुाँदा गररएका भनिानीहरू मैले DHHS लाई प्रवतपूर्तन गनननपन ेहुनसक्छ ।  
 

हस्ताक्षरहरू  

RSA 641:3 बमोविम शपथमनि िालसािीको सिाय अन्तगनत रही म यो प्रमावणत गदनछन  दक मैले मावथको वववरण र 

मेरो अन्तवानतानलाई सारमा रावखएको कथनलाई राम्ररी अध्ययन गरेको छन , र यो मलाई िानकारी भएसम्म सत्य र पूणन 

छ । 

      
      

आवेदकको हस्ताक्षर  वमवत:   
       
      

आवेदकलाई सहयोग गन ेव्यविको हस्ताक्षर  वमवत:  आवेदकसाँगको नाता 
       

म यो प्रमावणत गदनछन  दक मैले मावथ हस्ताक्षर गन ेव्यवि (हरू) लाई यो कागिात अध्ययन गन ेअवसर प्रदान गरेको छन , 

र अविकार र दावयत्त्वहरू सम्बन्िी सूचना पूणन रूपमा व्याख्या गरी सोको एक प्रवत उनीहरूलाई ददएको छन  । म यस 

कन रा पवन प्रमावणत गदनछन  दक उनीहरूले माग गरेको खण्डमा यस पेिको एक प्रवत उनीहरूलाई ददएको छन  । 
       

      
ठूलो अक्षरमा नाम र हस्ताक्षर              सम्बोिन/एिेन्सी       

 वमवत 

गरै-ववभदे कथन 

 

यो संस्थालाई नश्ल, रङ्ग, राविय मलू, अपाङ्गता, उमेर, वलङ्ग, र केही मावमलामा िमन र रािनीवतक 

आस्थाको आिारमा ववभदे गनन वनिेि छ । 

 

अमेररकी कृवि ववभाग (USDA)ल े पवन यसका ग्राहक, कमनचारी, तथा रोिगारीको लावग आवेदन ददने 

आवेदकहरूलाई नश्ल, रङ्ग, राविय मलू, उमेर, अपाङ्गता, वलङ्ग, लैवङ्गक पवहचान, िमन, प्रवतशोि, र लागू 

हुन ेहदसम्म, रािनीवतक आस्था, वैवावहक अवस्था, पाररवाररक वा पतृैक अवस्था, य वनक अवभमनखीकरण, 

वा कन नै व्यविको सब ैवा आंवशक आयको स्रोत कन नै सरकारी अननदान कायनक्रम भएको, वा ववभागले सिालन 

गरेका वा आर्थनक सहयोग प्रदान गरेका कन नै पवन कायनक्रम वा दक्रयाकलापमा वा रोिगारीमा संरवक्षत 

वंशाणनगत सूचनाको आिारमा ववभेद गनन वनिेि गदनछ । (सब ै वनिेवित आिारहरू सब ै कायनक्रम र/वा 

रोिगारी दक्रयाकलापमा लागू हुन ेछैनन् ।) 

 

यदद तपाईाँ USDA मा ववभेद सम्बन्िी नागररक अविकार कायनक्रम उिनरी दतान गनन चाहननहुन्छ भने 

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा उपलब्ि हुन,े वा अन्य कन नै पवन USDA 

कायानलयमा पाइने, वा (866) 632-9992 मा फोन गरी USDA कायनक्रम ववभेद गननासो फाराम मगाउननहोस् 

र भनननहोस् । तपाईाँल ेफाराममा सोविएका सब ैवववरण समावेश गरेर पत्र पवन पठाउन सक्नन हुन्छ । तपाईाँले परूा 

गनननभएको गननासो फाराम वा पत्र हामीलाई पत्र माफन त अमेररकी कृवि ववभाग, वनदशेक, न्यावयक सनननवाई 

कायानलय, 1400 इवन्डपने्डने्स एभेन्यन, S.W., वावशङ्टन, D.C. 20250-9410 मा, फ्याक्स माफन त  (202) 

690-7442 मा वा  program.intake@usda.gov मा इमेल पठाउन सक्नन हुन्छ ।  

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


 

 

बवहरा, कम सनन्ने, वा बोल्न नसके्न व्यविहरूले USDA बाट फेडरल ररल ेसेवा (800) 877-8339, वा (800) 

845-6136 (स्पेनी) माफन त सम्पकन  गनन सक्छन् । 

 

पूरक पोिण सहायता कायनक्रम (SNAP) साँग सम्बवन्ित कन नै पवन थप िानकारीको लावग, व्यविहरूल े

USDA SNAP हटलाइन नम्बर (800) 221-5689 मा सम्पकन  गनननहोस्, िनन स्पेनी भािामा पवन उपलब्ि 

छ, अथवा प्रान्तीय सूचना/हटलाइन नम्बर (यो हलंकमा प्रान्तल ेराखेका हटलाइन नम्बरहरूको सचूी हनेननहोस्); 

अनलाइनमा यहााँ हनेन सदकन्छ: www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm ।  

 

संघीय आर्थनक सहायता प्राप्त गने कायनक्रमको सन्दभनमा ववभेदको उिूरी दतान गनन अमेररकी स्वास््य तथा 

मानवीय सेवा ववभाग (HHS) लाई वनम्न ठेगानामा पत्र लखे्ननहोस:् HHS वनदशेक, नागररक अविकार 

कायानलय, कोठा 515-F, 200 इवन्डपेन्डने्स एभेन्यन, S.W., वावशङ्टन, D.C. 20201 वा (202) 619-0403 

(आवाि) वा (800) 537-7697 (TTY) मा फोन गनननहोस् । 

 

USDA र HHS समान अवसर प्रदायक र रोिगारदाता हुन ्। 

 

तपाईाँले यहााँ पवन पत्राचार गनन सक्नन हुन्छ: लोकपाल (ओम्बड्स्म्यान), NH DHHS, 129 व्लिेन्ट वस्िट, 

कङ्कडन, NH 03301-3857 वा (603) 271-6941 या 1-800-852-3345 ext 6941 मा फोन पवन गनन 

सक्नन हुन्छ । TDD एक्ससे: ररल ेNH 1-800-735-2964 वा 711 । 
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एक गाउाँ  न ैचावहन्छ 

िब तपाईं आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गननको लावग संघिनरत हुननहुन्छ, तपाईं एक्लै हुननहुन्न भन्ने कन रा सवम्झन गाह्रो 

हुन्छ । िेरै समूह तथा सेवाहरू छन ्िसले तपाईंलाई मद्दत गनन सक्छन् – उनीहरूको सम्पूणन गाउाँ  नै ! यहााँ सूचीबद्ध 

कायनक्रमहरू तपाईंको पररवारको लावग सहयोगी बन्न सक्छन् । हामीले अविकांशका लावग सम्पकन  वववरण सूचीबद्ध 

गरेका छौं, तर यदद तपाईाँलाई कन न ैकायनक्रमहरू फेला पानन मद्दत चावहन्छ, वा यदद तपाईाँसाँग कन नै प्रश्नहरू छन ्भन,े 1-

844-275-3447 (1-844-ASK-DHHS) मा सम्पकन  गनननहोला ।  

मवेडकल 

NH औििी सोपान कायनक्रम - मावनसहरूलाई आवश्यक औििी पाउन सहयोग गदनछ 

603-415-4297 
http://www.healthynh.com/medication-bridge.html  

ह्यावने – घरायसी तथा य निन्य हहाँसाबाट पीवडतहरूको लावग सेवारत 

1-603-994-SAFE (7233) [24-घण्टे गो्य हटलाइन] 

www.havennh.org/  
 

आवास 

NH आवास ववि सरकारी अननदान प्राप्त आवास महाशाखा - Helping families find affordable housing in 

NH मा पररवारहरूलाई सवनसनलभ आवास पाउन सहयोग गन े।  

800-439-7247 न्यून श्रवणशवि भएकाहरूको लावग TDD लाइन: (603) 472-2089 

www.nhhfa.org/ 

घरबारवबहीन आउटररच हस्तक्षपे 

800-852-3345 ext. 9196 TDD एक्ससे ररले (800) 735-2964 

www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bhhs/homelessness.htm 

NH ऊिान तथा योिना कायानलय – संघिनरत पररवारहरूलाई वहरटङको शनल्क वतनन सहयोग गने । 

603-271-8317 or (603) 271-2685 
http://www.nh.gov/oep/energy/programs/fuel-assistance/index.htm   

 

कानननी सहायता 

NH कानननी सहायता – वनम्न-वगीय पररवार तथा ज्येष्ठ नागररकहरूलाई न्यून शनल्क वा वन:शनल्क कानननी सहायता 

प्रदान गछन । 

www.nhla.org/   

बर्लनन     पोर्ट्स्मनथ   कङ्कडन 

800-698-8969  800-334-3135  800-921-1115 

म्यान्चेस्टर    क्लेयरमण्ट 

800-562-3174  800-562-3994   

http://www.healthynh.com/medication-bridge.html
http://www.havennh.org/
http://www.nhhfa.org/
http://www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bhhs/homelessness.htm
http://www.nh.gov/oep/energy/programs/fuel-assistance/index.htm
http://www.nhla.org/


 

 

रोिगारी 

NH रोिगारी सनरक्षा – मावनसहरूलाई रोिगारी पाउन र सनवविाको लावग आवेदन गनन मद्दत गन े। 

800-266-2252 TDD एक्सेस: ररले NH 1-800-735-2964 

www.nh.gov/nhes/  

पररवार 

2-1-1 NH – मावनसहरूलाई उनीहरूको समनदायमा उपलब्ि सेवाहरूको बारेमा वन:शनल्क िोवडददन्छ । 

प्रान्तवभत्र, टोल-िी (शनल्क नलाग्ने) 2-1-1 मा डायल गनननहोस् वा 866-444-4211 TTY नम्बर: 603-634-3388 

www.211nh.org/  

आल-अनोन / अलाटीन 

603-369-6930  
www.nhal-anon.org   

अल्कोवहवलक्स एनोवनमस 

800-593-3330 
www.nhaa.net/  

बाल तथा पररवार सवेा – पररवार तथा बालबावलकाको लावग सहयोग प्रदान गदनछ । 

800-640-6486 
www.cfsnh.org/  

NH बाल स्याहार सचतेना – पररवारहरूलाई बाल स्याहारको बारेमा वशक्षा प्रदान गछन र सहायता प्रदान गदनछ । 

855-393-1731 Ext. 31 
http://nh.childcareaware.org/  

उपभोिा किान परामिन सेवा – पररवारहरूलाई पैसाको व्यवस्थापन गनन, वबल वतनन, र बचत गननमा सघाउाँ  पनर्  याउाँछ । 

800-550-1961 
http://www.greenpath.com/cccs-of-new-hampshire-and-vermont.htm  

घरेलन हहसंा हटलाइन – घरेलन हहसंा पीवडतहरूको सेवामा । 

866-644-3574  
http://www.nhcadsv.org/crisis_centers.cfm  

खाद्य भण्डार (्याण्िी) – ववपन्न पररवारहरूलाई खाद्यपदाथन उपलब्ि गराउाँछ । 

603-669-9725 
http://www.nhfoodbank.org/Agency-Listings.aspx  

वमल्स अन वववल्स – घरबाट बावहर िान नसके्न व्यविहरूको लावग खाना डेवलभर गछन । 

http://mealcall.org/us/   

नाकोरटक्स एनोवनमस – दनव्यनसन तथा पननस्थानपनामा केवन्ित । 

888-624-3578 
http://gsana.org  

NH सामनदावयक किान कोि – न्यून आय भएका पररवारहरूलाई घर खररद, कलेि, वा व्यवसाय सनरु गननको लावग बचत गनन सहयोग गछन । 

http://www.communityloanfund.org/  

NH प्रान्तीय भटेेरन्स पररिद – भेटेरन्स तथा आवश्रतहरूलाई सनवविाहरू प्राप्त गननमा सहयोग गछन । 

800-622-9230 TDD एक्ससे: ररले NH 1-800-735-2964 
www.nh.gov/nhveterans/  

पटे न्यनटररङ ररफेरल्स – न्यून आय भएका घरपालनवा िनावरका मावलकहरूलाई उनीहरूका िनावरको पररवार वनयोिनको खचनमा सहयोग 

गछन । 

(603) 271-3697 

न्यनू श्रवणशवि भएकाहरूका लावग ररल ेसवेा  

800-735-2964 or 711 

http://www.nh.gov/nhes/
http://www.211nh.org/
http://www.nhal-anon.org/
http://www.nhaa.net/
http://www.cfsnh.org/
http://nh.childcareaware.org/
http://www.greenpath.com/cccs-of-new-hampshire-and-vermont.htm
http://www.nhfoodbank.org/Agency-Listings.aspx
http://mealcall.org/us/
http://gsana.org/
http://www.communityloanfund.org/
http://www.nh.gov/nhveterans/


 

 

सेवा वलङ्क – ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग वयस्क, र वतनका पररवारलाई सहयोग गछन । 

866-634-9412 
www.servicelink.nh.gov/index.htm  

सामाविक सनरक्षा प्रशासन (SSA) अपाङ्ग, अवकाशप्राप्त, र पररवारका उिरिीवी सदस्यहरूलाई सनवविा (अननदान) प्रदान गदनछ । 

800-772-1213  TTY: 800-325-0778 
www.ssa.gov/  

मवहला, वशशन तथा बालबावलका (WIC) – गभनवती मवहला, आमा, तथा बालबावलकालाई वशक्षा तथा खाद्यपदाथन उपलब्ि गराउाँछ । 

800-942-4321 TDD एक्ससे ररल े(800) 735-2964 
www.dhhs.nh.gov/dphs/nhp/wic/index.htm  
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