न्यु ह्याम्प्शायर (NH) मा तपाईँ ६० महिना भन्दा नबढाईकन
विपन्न पररिारको ननम्म्पत आर्थिक सिायता (FANF) पाउन
सक्नुिुनेछ। भविष्यमा त ६० महिना ननकै टाढा लाग्न सक्छ, तर
िोइन। तपाईँ अहिले नै तयार िुनप
ु छि र तपाईँको सीमा सककनु
अनि नै पररिारलाई सिारा हदन आफ्नो शम्क्त म् थर र
दीििकालीन
रोजगारी
पाउनमा
केम्न्ित गनप
यस
ुि दिछ।
्याम्पफ्लेटमा FANF को ६०-महिने जीिनकालीन सीमा र उक्त
सीमा समाम््त अगािै तपाईँले के गनप
ुि दिछ भन्ने बारे मा चचाि
गररएको छ।
जीिनकालीन सीमाले कसरी काम गदिछ?
न्यु ह्याम्प्शायरमा ६० महिने सीमातर्फको गणना अक्टोवर १,
१९९६ मा शुरु भयो। तपाईँले यहि ह्याम्प्शायरमा FANF को
कुनै श्रेणी अन्तगफत वा अन्य राज्यमा ववपन्न पररवारको ननम्म्पत
अस्थायी सिायता (TANF) बाट नगि पाउनु भएको भए,
ननर्ाफररत ६० महिनामा अक्टोवर १९९६ लाई पहिलो महिनाको
रुपमा गन्ती गररन््यो।
अक्टोबर १९९६ भन्िा पहिले जनत महिना पाएको भए पनन उक्त
नगिलाई ६० महिने सीमामा गन्ती नगनि
ुफ ोस ्। यहि तपाईँ
FANF पाउने बालबाललकािरुको स्यािार-सुसार गररराख्नु भएको
(प्राकृनतक अलभभावक नभई) एउटा ‘स्यािार गने नातेिार’ मात्रै
िुनुिुन्छ, तर आर्ैंले चाहििँ FANF पाउनुिुिँिैन भने, कुनै महिना
पनन गन्ती िुिँिैनन ्। तपाईँले बाल्यावस्थामा पाएको कुनै पनन
महिनाको FANF गन्ती िुिँिैन । वयस्कको रुपमा तपाईँले NH
FANF प्रा्त गरे को महिनालाई मात्रै सीमातर्फ गन्ती गनि
ुफ ोस ्।
राम्ष्िय ग ना
संघीय कानूनले
प्रत्येक राज्यले
व्यवस्था गरे को
सीमा ६० महिना

TANF को नगिी सिायता पाउनको लागग
ती राज्यिरुमा अगर्कतम सीमा तोक्नुपने
गथयो। NH ले सिायता प्रा्त गने अगर्कतम
छनोट गर्यो ।

यसको अथफ, तपाईँले न्यु ह्याम्प्शायर रोजगार कायफक्रम (NHEP)
वा पाररवाररक सिायता कायफक्रम (FAP) को नगिी सिायता
पाएको सन ् १०-०१-१९९६ पनछको प्रत्येक महिना, ६० महिने
जीवनकालीन सीमातर्फ गणना िुन्छ। यहि तपाईँ अको राज्यमा
बसाइसराइ गनभ
ुफ यो भने न्यु ह्याम्प्शायरमा तपाईँले NHEP वा
FAP नगि सिायता पाउनुभएको महिना तपाईँको नयािँ राज्यमा
प ्उने जीवनकालीन सीमामा गणना िुन्छ ।
मित्िपू :ि अन्य राज्यमा र्रकखालका जीवनकालीन सीमािरु,
जीवनकालीन सीमामा र्रक छुटिरु, र र्रक योग्यताका
मापिण्डिरु िुनसक्छन ्, जुन नगिी सिायताको ननम्म्पत पूरा
गनप
ुफ िफछ।

राज्य
NH ले

अन्तररम

अपाङ्ग

तरीय ग ना
अलभभावक

(IDP),

बढी

उमेरका

बालबाललका सहितका पररवार (FWOC), र बेरोजगार अलभभावक
(UP) सिायताका श्रेणीिरु मार्फत पनन नगिी सिायता प्रिान गिफछ।
NH मा यस्ता नगिी सिायता पाउनको लागग हिन सककने अगर्कतम

सीमा पनन ६० महिना नै िो। NH मा १०-०१-१९९६ पनछ नगिी

सिायता पाएको प्रत्येक महिना ६०-महिने म्जवनकालीन सीमामा

गन्ती िुन्छ। तर अको राज्यमा सनभ
ुफ एमा IDP, FWOC, र UP
जस्ता कायफक्रमिरुबाट पाएको सिायता म्जवनकालीन सीमामा गन्ती
िुने छै न।

कायिक्रमका मापदण्डिरु पालना नगरे िापत िा ननम्चत कायिक्रमका

मापदण्डमा छुट पाएिापत थोरै अनद
ु ान पाउँ दै मा गन्ती िुनबाट
रोककँदै न। तपाईँले FANF को नगदी सिायता पाएका सबै माहिनािरु
NH को ६०-महिने जीिनकालीन सिायतातर्ि ग ना िुन्छन ्।

जीवनकालीन सीमामा िुने ववस्तारिरु
NH मा तपाईँ ६०-महिने जीवनकालीन सीमामा पग्ु नु भएपनछ,

तपाईँको नगिी सिायता समा्त िुनेछ। ‘कष्टकर’ जीवन भोगगरिे का
केिी NH का पररवारिरुले ६० महिनाभन्िा लामो अवगर्को लागग
माग गनफ सक्नेछन ्। ननम्पन अवस्थामा ववस्ताररत सिायताको ननम्म्पत

अगर्कांश ववस्ताररत सिायतािरु ६ महिनासम्पम रिन्छन ्। तर,
FAP पाइरिे का पररवारिरुको ननम्म्पत FAP को ननम्म्पत योग्य
रिुन्जेल सम्पमको लागग ववस्तार गनफ सककन्छ। तपाईँले एक
पटकमा एकचोहट मात्र ववस्ताररत सिायता पाउनि
ु ु नेछ। यहि
तपाईँलाई कष्टकर जीवनका कुनै मापिण्डिरु लभत्र परररिे को छु
जस्तो लाग्छ भने अनतररक्त ववस्तारको ननम्म्पत पनन माग गनफ
सक्नि
ु ु नेछ। कष्टकर श्रेणी अन्तगफत सिायता ववस्तारको ननम्म्पत
स्वीकृत नभएमा वा ववस्तारको लागग माग नगनुफ भएमा ६०
महिना पनछ FANF समा्त िुनेछ। तर कष्टकर जीवनको कुनै
एउटा मात्र मापिण्ड लभत्र पछुफ जस्तो तपाईँलाई लागेमा, ६० वा
बढी महिनासम्पमको सिायता पाइसकेको भए तापनन कुनै पनन
बखतमा तपाईँले नगिी सिायताको लागग पून:ननवेिन हिन र एक
पटक ववस्तारको माग गनफ सक्नुिुनेछ।

तपाईँ योग्य िुनि
ु ु न्छ:


तपाईँले NH रोजगरी कायफक्रम (NHEP) का सम्पपण
ू फ मापिण्डिरु
पालना गरररिनु भएकोछ;



तपाईँले उपयक्
ु त लशशु स्यािार पाउन असर्ल िुनभ
ु यो;



तपाईँले आफ्नो कसरु ववना नै रोजगार गम
ु ाउनु भएकोछ;



तपाईँले त्रासिीपण
पररम्स्थनतको सामना
्
ू फ वा आपतकालीन
गरररिनु भएको छ;



तपाईँ स्वयंको वा पररवारका अन्य सिस्यको अस्वस्थताको
कारणले काम गनफ असक्षम िुनभ
ु एको छ;




तपाईँको अलभलेखीकृत लसकाइसम्पबन्र् अपाङ्गता छ;
तपाईँ लागू औषर् िव्ु यफसन कायफक्रममा सिभागी भै रिनु भएको

छ वा मानलसक उपचार सेवा ललइरिनु भएको छ, जसले गिाफ

तपाईँ NHEP का कुनै पनन कक्रयाकलापिरुमा सिभागी िुनबाट
बम्चचत भैरिनभ
ु एकोछ;



तपाईँको पररवारमा कसैले घरे लु हिंसाको सामना गरररिे को छ

वा गथयो।

ध्यान हदनुपने मित्िपू ि पक्षिरु
६० महिने जीवनकालीन सीमा उपलब्र् भएकोले, िाल नै FANF
पाउन चािनुिुन्छ या थप नगि चाहिने बेलाको ननम्म्पत समय
बचत गनि
ुफ ु न्छ; तपाईँले ननणफय गनप
ुफ िफछ। उिािरणको लागग
तपाईँको नगि अनुिान न्यून छ भने वा कसैले तपाईँलाई
सियोग गनफ सक्छ भने तपाईँले अहिले नगि अनुिान नललने
ननणफय गनफ सक्नुिुन्छ ।

यहि तपाईँको नगिी सिायताको मुद्दा बन्ि गराउन चािनुिुन्छ
भने स्मरण गनि
ुफ ोस ्:

तपाईँको सन्िभफमा आयस्रोत वा अन्य गचजिरु पररवतफन
नभएसम्पम तपाईँको पररवार गचककत्सा सिायताको ननम्म्पत
अझै योग्य िुनेछ; र

तपाईँ खाद्य राितको ननम्म्पत अझै योग्य िुनुिुनेछ एवं न्युन
कुल आय िुनाले खाद्य राित को लाभ वास्तवमा थप
िुनसक्छ।
तपाईँले आर्ैँलाई सोध्न चािने अन्य प्रश्निरू िुन ्:


भववष्यमा मेरो पररवारलाई सिायता चाहिन सक्ने सम्पभावना
कनत छ?

कृपया िे क्का राख्नुिोस ्: NH मा तपाईँले कुनैपनन श्रेणी अन्तगफत
FANF पाउनु भए पनन पाएको प्रत्येक महिना तपाईको ६०-महिने
जीिनकालीन सीमातर्फ गन्ती िुन्छ! तपाईँ केिी FANF
कायफक्रमका मापिण्डिरुमा छुट पाए तापनन, वा कायफक्रमका
मापिण्डिरूको पालना नगनाफले थोरै अनि
ु ान पाए तापनन, FANF
मा रिे को प्रत्येक महिना गन्ती िुन्छ।





मैले कनत महिनाको सिायता पाइसकेको छु र थप कनत
महिना चाहिन्छ?

अहिल्यै सिायता ललिँ िा मलाई बढी र्ाइिामा िुन्छु कक
भववष्यको महिनाका ननम्म्पत संगचत गिाफ?

भववष्यमा प्रा्त निुन सक्ने अन्य सिायता मैले अहिले नै
पाउन सक्छु कक?

मैले अहिले नै अनुिान ललिँ िा मलाई आवश्यक पने सिायता
प्रा्त िोला जसले गिाफ मेरो पररवारलाई भववष्यमा सिायता
आवश्यक नपरोस ्।

६०-महिने जीिनकालीन सीमा र NHEP
यहि तपाईँलाई NHEP रोजगार कायफक्रममा सिभागी िुन
भननएको छ भने तपाईँबाट सिभागी बन्ने अपेक्षा राखखएको
िुन्छ। यसको अथफ ६०-महिने जीवनकालीन सीमाको लागग
आवेिन हििँ िा र सिायता ववस्ताररत गराउिँ िा आफ्नो NHEP
समूिसिँग काम गनप
ुफ िफछ र NHEP रोजगार कायफक्रमका सम्पपूणफ
अपेक्षािरुको पालना गनप
ुफ िफ छ।
NHEP रोजगार कायफक्रमसिँग काम गनफ भननएको छ र तपाईँले
गनभ
ुफ एना भने तपाईँको ववस्ताररत सिायता समा्त िुने छ।
तपाईँलाई ‘स्वीकृनत’ हिइने छै न। तपाईँको नगिी सुववर्ाले
तपाईँको सम्पपूणफ पररवारको ननम्म्पत रोक्नेछ। तपाईँसिँग NHEP
सिँग काम नगनक
ुफ ो पछाडड कुनै असल ध्येयको कारण नभएमा
यस्तो िुनेछ। तपाईँले कष्टकर िगिको सिायता वि तार कहिल्यै
पाउनि
ु ु ने छै न, यहद:

ववस्ताररत सिायता पाइरििँ िा NHEP रोजगार कायफक्रमको
पालना नगरे कोले तपाईँको सिायता ववस्तारलाई २
पटकसम्पम खोलसएको छ; र

तपाईँले पालना नगनक
ुफ ो कुनै गचत्त बुझ्िो कारण हिनु
भएन।
तपाईँलाई काम खोज्न र तयारी गनफमा मद्दत गनफ NHEP टोली
उपलब्र् छ। मद्दतको लागग उनीिरुलाई सम्पपकफ
राख्न
नहिम्ककचाउनु िोला। उनीिरु तपाईँको रोजगारिाता, लशशु स्यािार
सम्पबन्र्ी समस्यािरु, जस्ता क्षेत्रमा व्यविार लमलाउन र रोजगारी
पाउने वा प्रनत घण्टा ज्यालािरमा ववृ ि गने उपायिरु औंल्याउन
मद्दत गनफ सक्छन ्। जनत चािँडो रोजगारीको लागग तयारी गनफ र
काम गनफ थाल्नुभयो, प्रनतघण्टा ज्यालािर ववृ ि गने समय

त्यनतनै बढी िुनेछ। अनन त तपाईँलाई भववष्यमा नगिी सिायता
आवस्यक िुिँनेछैन।
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कायािलयिरु
BERLIN

LITTLETON

650 Main Street, Ste. 200
Berlin, NH 03570-2496
752-7800 or
800-972-6111
Fax: 752-3208
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