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फुड स्ट्याम्प काययक्रम परिवर्यन रिपोटय फािाम
जुन परिवर्यनहरूले र्पाईको
ं फुड स्ट्याम्प योग्यर्ा वा लाभहरूलाई प्रभाववर् गनेछन् वर्नीहरू रिपोटय गर्ाय मात्र यो फािाम प्रयोग गनयहु ोस।्
यदि तपाई ं फुड स्ट् याम्पहरू मात्र प्राप्त गर्ुहुन्छ र दतर्ीहरू 4, 5, वा 6 मदहर्ाका लादग प्रमादित गररएका छर्् भर्े, तपाईलें दवशेष ररपोटुहरू मात्र गर्ुपछु : तपाईलें त्यस्ता परिवततनहरू मात्र रिपोर्त गनतपन ने हुन्छ
जसले गर्ात तपाईको
ं परिवािको आकािको लागग तपाईको
ं परिवािको कनल मागसक आम्र्ानीले 130% थ्रेसहोल्ड नाघ्छ। यस गकगसमको परिवततन तपाईको
ं परिवािको आम्र्ानी 130% थ्रेसहोल्डभन्र्ा मागि
वृगि भएको मगहना पगछको 10 औ ं गर्नसम्म रिपोर्त गनैपछत । िप जानकािीका लागग, आफ्नो फे गमली सगभतस गवशेषज्ञबार् प्राप्त गनतभन एको DFA फािाम 215, ररपोदटुङ आवश्यकताहरू ह्याण्डआउट हेनतहन ोस्।
यदि तपाईको
ं फुड स्ट् याम्प प्रमादिकरि अवदि 4, 5, वा 6 मदहर्ाको होइर् वा तपाई ं र्गि, बाल स्याहार, वा मेदडके ड पदर् प्राप्त गर्ुहुन्छ भर्े: तपाईलें रिपोर्त गनैपने परिवततनहरूको लागग, DFA फािाम
215, ररपोदटुङ आवश्यकताहरू ह्याण्डआउट हेनतहन ोस्। सच
ू ीबि गरिएका ती परिवततनहरूलाई वास्तवमै परिवततन भएको 10 गर्न गभत्र रिपोर्त गनैपछत । तपाई ं परिवततनहरूलाई पत्र, फ्या्स, फोनबार्, वा स्वयम्
उपगस्िगत भएि रिपोर्त गनत स्नहन ुन्छ। ग्राहक सेवा फोन नम्बि यो फािामको उल्र्ो पट्टी िागिएको छ।
तपाईलें रिपोर्त गनतपन ने परिवततनहरू रिपोर्त गनातले तपाई ं आफू प्राप्त गनत हकर्ाि िहेको फनड स्र्् याम्प लाभहरू पर्ू त मात्रामा पाउनहन ुन्छ भगन सगन नगित गनत हामीलाई मद्दत पग्न नेछ। तपाईलें सके जगत परिवततनहरूका
प्रमार्हरूलाई यस फािामसँगै, यस फािामको पछागड परट्ट िहेको ठे गानामा गफतात पठाउनहन ोस्। तपाईका
ं परिवततनहरूलाई प्रमागर्त गने प्रमार्का उर्ाहिर्हरू यो फािामको उल्र्ो परट्ट प्रस्ततन गरिएका छन्।

यदि तपाई ंआफूले कस्ता दकदिमका परिवततनहरू रिपोर्त गनतपन र्त भन्ने बािे अदनदित हुनहन ुन्र् भने, कृपया यो फािामको पर्ादि परि िहेको नम्बिमा फोन गनतहन ोि।्
यदि तपाईको
ं आम्िानी परिवततन भयो भने
तपाईको
ं प्रमागर्किर् अवगिभरि आम्र्ानी औसत नहुर्ँ ासम्म, तपाईको
ं परिवािको सर्स्यको कननैपगन गनजी स्रोतहरू (बाल स्याहाि, गनवातह व्यय, आगर्) बार् आगजतत आम्र्ानी वा अनागजतत आम्र्ानी एक
मगहनामा $100 भन्र्ा मागि पग्न र्ा वा तल िहँर्ा तपाईलें हामीलाई रिपोर्त गनैपछय । तपाईलें परिवततनहरू बािे आफ्नो िाज्य सहायता भक्त
न ानीमा रिपोर्त गनयु पर्ैन।
नाम
आम्र्ानीको स्रोर्
कुल नयााँ िकम
कवर् पटक प्राप्त भएको वियो?

यदि तपाईको
ं परिवािलाई किैले र्ािेि गयो वा परिवािमा थदपयो भने

यगर् तपाईको
ं परिवािबार् कननै व्यगक्त छाडेि गयो वा परिवािमा िगपयो भने, तपाईलें परिवततन रिपोर्त गनैपछय ।
नाम

िवपएको

छाडेको

असक्षम

जन्मवमवर्

मावसक कुल आम्र्ानी

यदि तपाई ंबिाई िनतभ
न यो वा तपाईको
ं वािस्थानको खर्त मा परिवततन भयो भने
यगर् तपाई ंबसाई सनतभन यो भने, तपाईलें गनम्न नयाँ कनिाहरू रिपोर्त गनैपछय :
र्ेगलफोन नम्बि:
ठे गाना:
नयाँ पत्राचाि ठे गाना

शहि

िाज्य

जीप कोड

यगर् तपाई ं बसाई सनतभन यो, ि तपाई ं कर्ौती प्राप्त गनत चाहनहन ुन्छ भने तलका नयाँ िचतहरू सचू ीबि गनतहन ोस।् यदि तपाईलें आफ्नो नयााँ वािस्थान खर्त हरू उपलब्ध गिाउनन भएन भने
तपाई ंती खर्तहरूका लादग कर्ौती प्राप्त गनतहन ुने र्ै न।
खर्यको प्रकाि
मावसक खर्य
खर्यको प्रकाि
मावसक खर्य
न्यानोका लागग/िाना पकाउनका लागग
भाडा वा ऋर् (मोगेज)
$
$
ग्याँस
सम्पगि किहरू
$
न्यानोका लागग तेल
$
तपाईको
$
पानी ि ढल शल्न कहरू
$
ं घिको बीमा
र्ेलीफोन
$
फोहोि तिा फोहोि बाकस
$
गवद्यतन
$
अन्य:
$
यदि तपाईमा
ं आदित व्यदिको स्याहाि खर्त हरूमा परिवततन भयो भने
अन्य सर्स्यले घि बागहि गएि काम वा तागलम गनत सकोस् भन्ने उद्देश्यले यगर् तपाईको
ं परिवािले
बालबागलका वा अपाङ् ग वयस्कको स्याहािका लागग भक्त
न ानी गछत , तिा िचतहरू बढेका छन्
भने, तपाईलें परिवततन रिपोर्त गनतभन यो भने तपाई ं िप फनड स्र्् याम्प लाभहरूका लागग सम्भवत:
योग्य हुन स्नहन ुन्छ।

प्रगत हप्ता आगित व्यगक्तका िचतहरू

$___________________________________________________

(Over)

DFA SR 12-04
(1YC)

यदि तपाईका
ं स्रोतहरू परिवततन भए भने

अगहले तपाईको
ं परिवािसँग कगत छ?

यगर् तपाईको
ं परिवािका सर्स्यहरूसँग नगर्, बैङ्क िाता, स्र्क तिा बोण्डहरूको रूपमा िहेको कनल
पैसा $2,000 भन्र्ा बढी हुन्छ भने तपाईलें हामीलाई रिपोर्त गनैपछय ।

$ _________________

यदि तपाईलें काि वा ितात गरिएका िवािी िाधनहरू परिवततन गनतभ
न यो भने

तपाईलें आफ्नो स्वागमत्वमा िहेको काि, ट्रक, डनङ्गा, ्याम्पि, गहउँ मेगसन, मोर्ि साइकलहरू, आगर्मा परिवततन गनतभन यो भने तपाईलें हामीलाई रिपोर्त गनैपछत ।
गकगनएको

बेचेको $

गनमातर्

मोडेल

गकगनएको
वषत

बेचेको $

गनमातर्

र्पाई ंआफूले रिपोटय गिेका परिवर्यनहरू अको मवहना पवन समान िहनेछन् भन्ने अपेक्षा गनयहु ुन्छ?

मोडेल
गर्नत

वषत

गदितन

यवर् गनयहु ुन्न भने, कृपया स्पष्ट पानयहु ोस:्

प्रमाणका उिाहिणहरू - िप वा वैकगल्पक प्रमार् गजल्ला कायातलयद्वािा अनिन ोि गरिन स्छ।
अनावजयर् आम्र्ानी: चेकहरू; तलब िगसर्; गनजी स्रोतबार् प्राप्त भक्त
न ानी गने पत्रका प्रगतगलगपहरू।
आम्र्ानी/कायय वस्िवर्: हालैका कगम्तमा पगन 4 गनिन्ति हप्ता र्ेगिका तलब िगसर्हरू; िोजगािर्ाताबार् प्राप्त एउर्ा पत्र; वा हाम्रो DFA फािाम 756।
िोजगाि खर्यहरू: (किहरू; बाल स्याहाि; यातायात, आगर्)। तलब गवविर्; िगसर्हरू; िोजगािर्ाता/प्रर्ायकबार् प्राप्त पत्र्।
नगर् स्रोर्हरू: (हाल भएको जम्मा िकम)। पासबक
न हरू; बैङ्क वा क्रेगडर् यगू नयन गवविर्हरू; ब्रोकि वा संिक्षर् गवविर्हरू।
व्यविगर् सम्पवि: (काि, ट्रल, ्याम्पि, डनङ्गा, मोर्िसाइकल, स्नोमोबाइलहरू)। स्वागमत्व तिा र्तात; गबक्री गबल।
बाल/आविर् व्यवि स्याहाि खर्य हरू: स्याहाि िचतका िगसर्हरू; सेवा प्रर्ान गरिने समय(घण्र्ा)। िोजगाि िहेको वा तागलम गलएको भगन इगं गत गरिएको िोजगािर्ाताहरू वा गवद्यालयहरूबार् पत्रहरू।
अर्ल सम्पवि: (व्यगक्तगत ि व्यवसाय सम्पगि)। तमसूक पत्रहरू, गितो पत्रहरू, कि गबलहरू, बीमा पोगलसीहरू।
आवास/वासस्िान सम्बन्धी खर्यहरू: (भाडा, ऋर् (मोगेज) भक्त
न ानीहरू, किहरू, ताप, गवद्यतन , बीमा, र्ेलीफोन, ढल तिा फोहोि शल्न कहरू)। तपाईको
ं घिबेर्ी वा तपाई ंजनन व्यगक्तसँग बस्नहन ुन्छ (कोठा वा
िाना शल्न क सम्बन्िी) सो व्यगक्तद्वािा हस्ताक्षि गरिएको वततमान भाडा िगसर् (तपाईको
ं नाम, औेगाना, गमगत, भाडा िकम ि छ भने, ताप वा यूर्ीगलर्ीहरू समावेश सगहत); िद्द गरिएका चेकहरू; वा हाम्रो
DFA फािाम 775 वा DFA फािाम 768।

िम्झौताको िण्ि र्ेतावनी तथा दवविण
र्पाईको
ु ी कुनैपवन वनयमहरू उल्लङ् घन गिे को छ भने उि व्यविलाई 24 मवहना र्ेवख सधैंका लावग फुड स्ट् याम्पबाट प्रवर्बन्ध, र्िा $250,000 सम्म
ं परिवािको कुनै व्यविले जावनबझ
जरिवाना, 20 वर्य कै र्, वा र्ुवै सजाय गरिन सक्छ, ि सो व्यवि मावि अन्य लागू हुने संघीय काननू हरू अन्र्गयर् मुद्दा र्लाइन सक्छ। वनम्न कुिाहरू नगनयहु ोस्:





फुड स्ट् याम्प लाभहरू पाइिहनका लावग गलर् जानकािी वर्ने।
र्पाईको
ं परिवािका लावग प्रयोग गने अवधकाि नभएको कुनैपवन व्यविहरूसाँग फुड स्ट्याम्प लाभहरू ले नर्ेन वा वबक्री गने।
िक्सीजन्य पेयपर्ाियहरू ि सर्ु ीजन्य पर्ाियहरू जस्र्ा अनवु र्र् वस्र्ुहरू वकन्न फुड स्ट्याम्प लाभहरूको प्रयोग गने।
प्राप्त गनयका लावग र्पाईको
ं परिवाि हकर्ाि निहेको कुनैपवन लाभहरूको प्रयोग गने।

म झूठो जानकािी लनकाउँ र्ा वा गर्ँर्ा गरिने जरिवाना बझ्न र्छन। म बझ्न र्छन गक मैले आफ्नो परिवािमा भएका परिवततनहरू पर्ू त रूपमा रिपोर्त नगिे को कािर् मैले प्राप्त गिे को कननैपगन अगतरिक्त फनड स्र्् याम्प
लाभहरूको मल्ू यका लागग ऋर्ी हुनेछन। आग्रह गरिएको समयमा, म आफूले रिपोर्त गिे का परिवततनहरू प्रमागर्त गनत सहमत छन। मलाई िाहा भएसम्म यस फािाममा गर्इएका मेिा उििहरू सही ि पर्
ू त

छन।्
हस्ताक्षि:

नाम (लेख्ननहोस)् :

ठे गाना:
यवर् र्पाईसाँं ग यस सूर्ना-पत्रका बािे मा कुनै प्रश्नहहरू छन् भने, कृ पया 1-800-852-3345 मा कल गनयहु ोस्, एक्स्टे न्शन 9700
TTY/TDD एक्सेस: रिले NH 1-800-735-2964 वा 711

Return to: Centralized Scanning Unit (CSU), P.O. Box 181, Concord, NH 03301

