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तपाई ं काममा जााँदा तपाईका
ं
सवु िधाहरू कसरी पररवततन हुन्छन!्
तपाई ं काममा गएपवि, तपाई ं अझै आवश्यक परे का पररवारहरूलाई आवथिक सहायता (FANF) नगद, विवकत्सा सहायता, फुड स्ट्याम्पहरू, र बाल स्याहार खििहरूमा मद्दतका, साथै
कामसम्बन्धी अन्य सहायता सेवाहरू पाउन सक्नहु ुन्ि।

के मैले अझै नगद सहायता पाउन सक्छु?
जब तपाई ंकाममा जानहु ुन्ि, तपाई ंर तपाईको
ं पररवार अझै पवन तपाईलें आजिन गने आम्दानीका आधारमा, FANF नगद पाउन सक्नहु ुनेि। आफ्नो पाररवाररक सेवा ववशेषज्ञ (FSS) लाई
तपाईलें पहहलो तलब पाएको १० हिनहित्र सम्पकि गनिु पदिि। हामीले तपाईको
ं FANF योग्यता र सवु वधा रकम वनधािरण गदाि हामी तपाईलें आजिन गनिभु एको कुल आम्दानीको आधा
मात्र गणना गनेिौं।
तपाई ं काममा गएपवि यवद तपाई ं आफ्नो नगद अनदु ान पाईराख्नहु ुन्ि भने, प्रत्येक मवहना तपाईलें प्राप्त गरे को कुनै पवन नगद सवु वधाहरूलाई ६०-मवहनाको आजीिन सीमाका लावग
गणना गररनेि। यवद तपाईको
ं अनदु ान रकम कम ि भने, तपाईलाई
ं यसको बढी आवश्यक पदाि तपाई ं आफ्नो समयलाई भववष्यका लावग सहायतामा बित गने बारे मा वविार गनि
सक्नहु ुनेि। यद्यवप, हिहकत्सा सहायता, फुड स्ट्याम्पहरू वा बाल स्याहार छात्रवृहि प्राप्त गनेमा कुनै समय सीमाहरू छै नन।्

चिककत्सा सहायताका बारे मा के व्यवस्था छ?
यवद तपाई ंकाम गरररहनु भएको ि र अझै नगद सहायता प्राप्त गरररहनु भएको ि भने, तपाई ंविवकत्सा सहायता पाईराख्नहु ुनेि। यवद तपाईको
ं आम्दानीले तपाईको
ं नगद अनदु ानलाई रोक्ि
भने, तपाई ं आफू र आफ्नो पररवारका लावग थप १२ मवहनासम्म ववस्ताररत विवकत्सा सहायता (EMA) पाउन सक्नहु ुन्ि। EMA पाउन तपाईलें त्रैमासिक सिस्तारित सिसकत्िा िहायता
प्रसतिेदनहरू भरे र वफताि पठाउनपु िि , जनु तपाईलाई
ं प्रत्येक तीन मवहनमा पठाइने गररन्ि। यस कायिक्रमको पवहलो ि मवहनाका लावग कुनै आम्दानी सीमा िै न। पवहलो ि मवहनापवि, यवद
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ं पररवारको आकारका लावग आम्दानी सीमाभन्दा बढी आउँदनै भने
तपाई ंथप ि मवहनाका लावग EMA पाउन सक्नहु ुन्ि।
तपाईलें EMA पाउन नसक्दा पवन तपाईको
ं बालबावलकाहरू, बालबावलकाको वा ववस्ताररत ववस्ताररत बालबावलका विवकत्सा सहायता कायिक्रमअन्तगित विवकत्सा सवु वधाहरूका
लावग योग्य हुन सक्िन् र तपाई ं NH स्वास््य सरु क्षा कायिक्रम अन्तगित वा स्वास््य वबमा माके टप्लेस माफि त मेवडकल कभरे जमा सहयोग पाउनका लावग योग्य हुन सक्नहु ुन्ि। यी
कायिक्रमहरूका बारे मा थप जानकारी प्राप्त गनि, आफ्नो पाररवाररक सेवा ववशेषज्ञसँग कुरा गनिहु ोस् वा हाम्रो वेबसाइट www.dhhs.nh.gov/dfa/medical मा हेनिहु ोस।्

के मैले अझै फुड स््याम्पहरू पाउन सक्छु?
तपाई ं काममा जाँदा अझै फुड स्ट्याम्पहरू पाउन सक्नहु ुन्ि। हामी तपाईलें काम गदाि कमाएको आम्दानीको २०% गणना गदैनौं। यवद तपाईको
ं FANF नगद बन्द भयो भने, तपाई ं अझै
ववस्ताररत फुड स्ट्याम्पहरू (EFS) पाउन सक्नहु ुन्ि। EFS भनेको फुड स्ट्याम्पहरूको त्यो वनवित रकम हो, जनु तपाईलें आफ्नो FANF नगद बन्द भएको ५ मवहना सम्मका लावग प्राप्त
गनिहु ुनेि।

(थप पछाडी)
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बाल स्याहार खिचहरूका बारे मा के व्यवस्था छ?
यवद तपाई ंकाम गरररहनभु एको ि, काम खोवजरहनभु एको ि, वा कामका लावग तावलम वलँदै हुनहु ुन्ि भने, तपाई ंआफ्नो बाल स्याहार खििहरूमा सहयोग पाउन सक्नहु ुन्ि। तपाईको
ं
घरको आकारका लावग तपाईको
ं कुल मावसक आम्दानी स्तरले तपाईको
ं न्यू ह्याम्सायर बाल स्याहार िात्रवृविको दर वनधािरण गनेि। साथसाथै, हामीले FANF, विवकत्सा सहायता,
र फुड स्ट्याम्पहरूका लावग तपाईको
ु ान-खििहरूको गणना नगनि सक्िौं।
ं आम्दानी गणना गदाि हामी तपाईका
ं के ही आफैं ले गरे को नगद भक्त

बाल सहायताको बारे मा व्यवस्था छ?
यवद तपाई ं अझै नगद अनदु ान प्राप्त गरररहनु भएको ि भने, बाल सहायता सेवाहरू शाखा (DCSS) ले यसले सक
ं लन गने कुनै पवन वतिमान बाल सहायतालाई ववगतमा तपाईको
ं
पररवारलाई प्रदान गररएको सहायताका लावग वदन बाँकी अनदु ान तथा कुनै पवन वतनि बाँकी रकम बराबर आफूसँगै राख्नेि। जब तपाईलें अनदु ान पाउन बन्द हुन्ि, कुनै पवन वतिमान
सहायता र DCSS ले सक
ं लन गरे को तपाईलाई
ं वदनपु ने कुनै पवन ववगतको वतनि बाँकी सहायता तपाईलाई
ं पठाइनेि। तपाई ं DCSS बाट तपाईको
ं बाल स्याहार मद्दु ा कसरी पररवतिन
हुनेि तथा तपाईसँं ग के -कस्ता ववकल्पहरू हुनेिन् भन्ने बारे वणिन गररएको एउटा पत्र प्राप्त गनिहु ुनेि। यवद तपाईसँं ग कुनै प्रनहरू िन् भने तपाईको
ं बाल सहायता कमििारीलाई कल
गनिहु ोस।्

के मैले आवास तथा होम हहहिङ खिचहरूमा सहयोग पाउन सक्छु?
तपाई ं अनदु ान प्राप्त आवासका लावग योग्य िु वा िै न र अनदु ान प्राप्त आवासमा बस्ने पररवारहरूका लावग के -कस्ता कायिक्रमहरू िन् भन्ने बारे मा थाहा पाउन, टोल-वि, १-८००४३९-७२४७ मा कल गनिहु ोस,् र न्यू ह्याम्सायर हाउवजङ फाइनान्स अथोररटीको कोही व्यवक्तसँग कुरा गनिहु ोस।् यवद तपाईलाई
ं आफ्नो वहवटङ वबल वतनिमा समस्या भइरहेको ि भने,
आफ्नो स्थानीय सामदु ावयक गवतवववध कायिक्रममा कल गरे र इन्धन सहायता कायिक्रमका बारे मा सोध्नहु ोस।् नम्बर तलको “सामदु ावयक गवतवववध कायिक्रम” अन्तगित तपाईको
ं फोन
बक
ु को सेतो पृष्ठमा सिू ीबद्ध गररएको ि।

यातायात खिचहरूका बारे मा के व्यवस्था छ?
यवद तपाई ंनगद सहायता प्राप्त गरररहनु भएको ि भने, तपाई ंआफ्नो घर, बाल स्याहार प्रदायक, र तपाईलें काम गने ठाउँ बीिको दईु तफी यात्राका लावग भक्त
ु ानी वफताि पाउन
सक्नहु ुन्ि। तपाईको
ं रोजगारदाताले यसलाई समाप्त गनिु पदैन। साथै, यवद तपाई ंअझै नगद अनदु ान प्राप्त गरररहनु भएको ि भने, तपाई ंकार ममित गने व्यवक्तहरूबाट मद्दत पाउन
सक्नहु ुन्ि। थप वववरणका लावग आफ्नो NHEP टोलीलाई कल गनहिु ोस।्

आर्जचत आय कर क्रेडडि के हो?
आवजित आय कर क्रेवडट (EITC) भनेको के ही काम गने मावनसहरूका लावग ववशेष संघीय आय कर क्रेवडट हो। तपाई ं आफ्नो पररवारको आम्दानी र घरमा रहेका वनभिर
बालबावलकाहरूको संख्याका आधारमा रकम पाउन सक्नहु ुन्ि। तपाईलें आजिन गनि सक्ने आम्दानी रकम र EITC का लावग अझै योग्य प्रत्येक वषि पररवतिन हुन्िन।् जब तपाई ं
आफ्नो संघीय आय कर दायर गनि तयार हुनहु ुन्ि, तब नयाँ रकमहरू तपाईलें आफ्नो आय करहरूको आँकडा बनाउन प्रयोग गने IRS फारमहरूमा पाउन सक्नहु ुन्ि। कर क्रेवडटहरूका
बारे मा थप जानकारीका लावग www.irs.gov/eitc मा जानहु ोस् वा १-८००-Tax-१०४० मा कल गनिहु ोस।्
तपाईलें आफ्नो संघीय कर वववरण बझु ाएपवि तपाई ंसबै EITC पाउन सक्नहु ुन्ि, वा तपाई ंके ही आफ्नो तलबसँगै र बाँकी तपाईलें आफ्नो संघीय कर वववरण बझु ाएपवि पाउन
सक्नहु ुन्ि। यवद तपाईलें यो आफ्नो तलबको साथमा पाउनभु यो भने, यो FANF नगद, विवकत्सा सहायता, वा फुड स्ट्याम्पहरूका लावग आम्दानीका रुपमा गणना हुदँ नै । EITC का
बारे मा आफ्नो रोजगारदातालाई सोध्नहु ोस,् वा UNH सहकारी एक्स्टेन्सनलाई १-८००-३६६-३४५६ मा कल गरे र उनीहरूको वन:शल्ु क आवजित आय कर क्रेवडट प्रकाशनहरूका
लावग अनरु ोध गनिहु ोस।् मद्दत तथा कर तयारीका लावग www.NhEITC.org मा जानहु ोस् वा २११ डायल गनहिु ोस।्

हामीलाई सम्पकत गनत, कृपया १-८००-८५२-३३४५ एक्सस्टेन्शन ९७०० मा कल गनतुहोस,् वा हाम्रो यस वेबसाइटमा हेनतुहोस:् www.dhhs.nh.gov/DFA
स्िास््य तथा मान िेिा सिभाग न्यू ह्याम्िायि, १२९ सलिजन्ट सस्िट, कन्कर्ड, न्यु ह्याम्िायि ०३३०१

