NH स्वास््य तथा मानव सेवा ववभाग (DHHS) ले आवित
बालबावलका भएका परिवािहरूलाई गिीब परिवािहरूलाई
आर्थिक सहयोग (FANF) कायिक्रम मार्ि त नगद भत्ताहरू
प्रदान गदिछ।
FANF को लावग योग्य हुन तपाईं आवित बालबावलकाको
साथमा NH मा बसेको हुनुपछि। बच्चा अवभभावकीय सहायता
वा हेिचाहबाट ववित भएको हुनुपछि। NH मा यसको अथि
आमाबुवाको मृत्यु भएको छ, घि छोडेको छ, वा शािीरिक
वा मानवसक अशक्त छ भन्ने लाग्छ। कायिक्रमका लावग पूिा
गनुिपने अन्य आवश्यकताहरू पवन छन्। वतनीहरूको तल
व्याख्या गरिएको छ।

म कसिी आवेदन ददन सक्छु ?
आवेदन ददन सविलो छ! तपाईं यसिी आवेदन ददन सक्नुहुन्छ:
 https://nheasy.nh.gov मा िानुहोस्, ि अनलाई
आवेदन भनुिहोस्;
 तपाईं www.dhhs.nh.gov/dfa/apply.htm बाट
आवेदन र्ािाम वप्रन्ट गनि सक्नुहुन्छ। त्यसपवछ पूिा भिे ि
हामीलाई पठाउनुहोस्; वा
 आवदेन ददन तपाईं आफ्नो स्थानीय DHHS विल्ला
कायािलयमा सम्पकि गनि सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो अवस्था ि आवश्यकताहरूको बािे मा
पारिवारिक सेवा ववशेषज्ञ (FSS) सँग पवन कु िा गनुिपछि।
यस अन्तवाितािका दौिान, FSS ले तपाईंलाई कायिक्रमका
लावग आवश्यक पने कु िाहरूको बािे मा भन्नेछ। FSS ले
तपाईंलाई तपाईंका भत्ताहरूका बािे मा पवन भन्नेछ।
तपाईंले आफ्नो FSS सँग कु िा गदाि आर्ू सँगै आफ्ना
परिवािका सबै सदस्यहरूको बािे मा वनम्न िानकािीहरू
वलएि िानुहोस्:
 घिको सबै आम्दानीको प्रमाण;
 नगद िकम, चल्ती तथा बचत खाताहरू, स्टक ि
बन्डहरूको बािे मा िानकािी;
 सर्टिदर्के ट अर् वडपोविट, घिका सदस्यहरूको
स्वावमत्वमा िहेका सबै सवािी-साधनहरूको स्वावमत्व
पत्र, ि अन्य कु नैपवन आम्दानीहरू;
 सामाविक सुिक्षा काडिहरू यदद कु नै सदस्यसँग नम्बि
छैन बने, उक्त व्यवक्तले सामाविक सुिक्षा प्रशासनमा
त्यसको लावग आवेदन ददनुपने छ; ि
 सम्बन्ध ववच्छे द, संिक्षकत्व, वा बाल सहायताका
बािे मा अदालतले ददएका आदेशहरू।

मेिो नगद भत्ता कवत हुनेछ?
हामी तपाईंको घिको मावसक आम्दानीलाई तपाईंको
परिवािको आकािको लावग भुक्तानी मानदण्डसँग तुलना

गदिछौं। FANF का लावग योग्य हुन, कामबाट प्राप्त हुने
तपाईंको कु ल आम्दानी, 20% घटाउँ दा, तपाईंसँग भएको
कु नै अन्य आम्दानी (बाल सहायता सवहत) लाई िोड्दा, के ही
खचिहरू ि अन्य कटेती िकमहरू (िस्तै तपाईंले काम गदाि
आफ्नो बच्चाको लावग तपाईंले गिे को भुक्तानी) घटाउँ दा,
तपाईंको परिवािको आकािको लावग भुक्तानी मानदण्ड भन्दा
कम हुनुपछि ।
यदद तपाईं यो पवहलो पिीक्षामा सर्ल हुनुभयो भने, हामी
कामबाट प्राप्त हुने कु नैपवन आम्दानीको 50% घटाएि
तपाईंको आम्दानीलाई पुन: गणना गनेछौं। तपाईंको
परिवािले मावसक नगद भत्ता कवत प्राप्त गनेछ भवन वनधाििण
गनि तपाईंको बाँकी आम्दानीलाई पुन: तपाईंको परिवािको
आकािको लावग भुक्तानी मानदण्डसँग तुलना गनेछौं।
FANF नगद भत्ताहरू मवहनामा दुईपटक प्रदान गरिनेछन्।
प्रत्येक भुक्तानी तपाईंको मावसक नगद भत्ताको आधा
भागसँग बिाबि हुनेछ।
तपाईंले आफ्नो नगद भत्तालाई खाना, वास, उपयोगीताहरू
(वबिुली, पानी तथा टेलीर्ोन आदी), ि लुगा-कपडाहरूका
लावग भुक्तानी गनि प्रयोग गनुिहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
तपाईं र्ु ड स्याम्प सुववधाहरू, मेवडकल सहायता, बाल
स्याहाि,वा आपतकालीन सहायतका लावग पवन योग्य हुन
सक्नु हुनेछ।

मलाई िावगि खोज्न मद्दत गनुि वमल्नेछ?
वमल्नेछ! न्यू ह्याम्सायि िोिगाि कायिक्रम (NHEP), नामक
हाम्रो कायिक्रमको के न्र भनेको नै “काम पवहले” हो। यसको
अथि प्रत्येक NHEP गवतवववधको एक लक्ष्य छ त्यो
हो - िोिगाि। हृष्ट-पुष्ट वयस्क मावनसहरूले नगद भत्ताहरू
पाउन NHEP मा सहभागी हुनैपछि। NHEP ले हृष्ट-पुष्ट
व्यसक मावनसहरूलाई िोिगाि ि प्रवशक्षण सेवाहरू प्रदान
गिे ि स्वावलम्बी हुन सहयोग गदिछ। NHEP िोिगाि
पिामशिदाता ववशेषज्ञहरू (ECS) ले तपाईंको िावगि खोज्ने
ि आत्म-वनभिि बन्ने प्रयासमा सघाउनेछन्। यदद तपाईंले
NHEP मा सहभागी हुन आवश्यक छ भने, तपाईं सहभागी
हुनैपछि। यदद तपाईंले त्यसको लावग अस्वीकाि गनुिभयो, वा
उपयुक्त िावगि स्वीकाि गनि वा धािण गनि अस्वीकाि
गनुिभयो भने, तपाईंका नगद भत्ताहरू घटाइन सक्छ वा
समाप्त नै हुनसक्छ। यदद तपाईंले सहभागी हुन आवश्यक छैन
भने, तपाईंलाई स्वेवच्छक वनणिय गनि भवननेछ।

मैले िावगि पायो भने के हुन्छ?
तपाईंले िावगि पाएकोमा वा आत्म-वनभिि भइिहेकोमा हामी
तपाईंलाई पुिस्कृ त गनेछौं। तपाईंले आििन गने एक डलिका
लावग, तपाईंको FANF नगद भत्ता के वल 50 सेन्टले मात्र

घट्नेछ। तपाईंको आििनमा वृवि भएको कािणले यदद
तपाईंको FANF नगद बन्द भयो भने, तपाईं 12 मवहनाका
लावग ववस्तारित मेवडकल सहायता (EMA) तथा बाल
स्याहाि ि र्ु ड स्याम्प सुववधाहरूका लावग अझै योग्य हुन
सक्नुहुनेछ।

यदद मैले काम गनि सके न भने के हुन्छ?
यदद तपाईं 16 देवख 60 वषि बीचको उमेिको हुनुहुन्छ भने, छु ट
नहुँदा सम्म तपाईं NHEP मा सहभागी हुनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा
गरिन्छ। वनम्न अवस्थामा तपाईं NHEP बाट छु ट पाउन
सक्नुहुन्छ:
 यदद तपाईं 60 वा सोभन्दा बढी उमेिको हुनुहुन्छ भने;
 यदद तपाईं स्थायी शािीरिक वा मानवसक अपाङ्गताका
कािण काम गनि सक्नुहुन्न तथा तपाईं APTD, ANB, वा
OAA िाज्य कायिक्रम अन्तगित SSI वा SSDI, नगद
वा मेवडकल सहायता प्राप्त गरििहनु भएको छ वा VA
अपाङ्गता (80% िे रटङ वा सोभन्दा बढी) पाइिहनु
भएको छ भने;
 यस्तो अवस्थामा कु नै अवभभावक छैन भने। यो तब मात्र
हुन्छ यदद बच्चाको स्याहाि वतनीहरूका लावग FANF
प्राप्त नगने नातेदाि (आमाबुवा बाहेक) द्वािा स्याहाि
भइिहेको छ भने; वा
 NHEP मा सहभागी भएको एक वषि पवछ, यदद
तपाईंलाई िोिगािमा समाधान गनै नसदकने बाधाहरू
आए भने।

मेिो बच्चाको गैि-संिक्षकत्व अवभभावकबाट प्राप्त हुने
सहायताको बािे मा के हुन्छ?
िब तपाईं FANF का के ही वनवित वगिहरूका लावग आवेदन
ददनुहुन्छ, त्यवत बेला तपाईं DHHS लाई आफ्ना बाल
स्याहाि भुक्तानीहरूको अवधकाि स्वत: प्रदान गनुिहुन्छ।
यसको मतलब तपाईंले DHHS लाई यी वगिहरूको FANF
प्राप्त गने प्तपाईंको घिको कु नै व्यवक्तको तर्ि बाट गरिने
कु नैपवन बाल स्याहाि पैसा भुक्तानी संकलन गने तथा िाख्ने
अवधकाि प्रदान गनुिभएको छ। यदद तपाईं आर्थिक
सहायताको लावग योग्य हुनुहुन्छ भने, गैि-संिक्षकत्व
अवभभावकले आवश्यक बाल स्याहाि भुक्तानीहरू गिे पवन वा
नगिे पवन तपाईं आर्थिक सहायता प्राप्त गनुि हुनेछ। तपाईंले
आफ्नो कायिकतािलाई आर्ू ले गैि-संिक्षकत्व अवभभावकबाट
वसधै प्राप्त गने कु नैपवन बाल स्याहाि भुक्तानीहरूको बािे मा
भन्नैपछि। यदद अन्य आम्दानी सवम्मवलत तपाईंको बाल
सहायता चेक िकम तपाईंको नगद भत्ताभन्दा बढी हुन्छ भने,
तपाईंको भत्ता बन्द हुनेछ ि सट्टमा तपाईंले बाल स्याहाि
भुक्तानीहरू प्राप्त गनुि हुनेछ।

यवस तपाईं बाल सहायता पाउनुहुन्छ ि यसको अवधकाि
DHHS लाई ददइएको छ तथा त्यसद्वािा िावखने गरिन्छ
भने, योग्यता वनधाििण गनि तपाईंको नगद भत्ता नभइ यसको
प्रयोग गरिनेछ। यदद तपाईं आफ्नो नगद भत्ताको लावग
अयोग्य हुनुभयो भने DHHS प्राप्त गने कु नैपवन बाल
सहायता तपाईंलाई पठाइनेछ।
DHHS ले तपाईंलाई बाल सहायाताको कानूनी आदेश प्राप्त
गनि, ि आवश्यक भएमा, वपतृत्व स्थावपत गनि सहयोग गनेछ।
यदद बाल सहायताको लावग तपाईंसँग अदालतको आदेश छैन
भने, तपाईंले गैि-संिक्षकत्व अवभभावक पवहचान गनि तथा
खोज्न कायिकतािसँग सहकायि गनुिपछि। यदद तपाईं आर्थिक
सहायता प्राप्त गनुिहुन्छ ति सहकायि गनुिहुन्न भने, तपाईंको
नगद भत्ता घटाइनेछ वा समाप्त पवन हुनसक्छ।
यदद तपाईंसँग गैि-संिक्षकत्व अवभभावक पवहचान गनि तथा
खोज्न सहकायि नगने परिवाि/घिे लु हहंसा िस्ता उपयुक्त
कािक कािणहरू छन्, वा धमि सन्तान ग्रहणको लावग
तपाईंका कानूनी कायिवाहीहरू ववचािावधन छन् भने,
DHHS ले बाल सहायताको पवछ नलाग्न वा तपाईंको नगद
भत्ता नघटाउन सक्छ। तपाईंको कायिकताले यसबािे मा
तपाईंसँग कु िा गनेछ ि बाल सहायता आवश्यकताहरूमा
सहकायि नगनुिका उपयुक्त कािक कािणहरूको बािे मा स्पष्ट
पानेछ।

के म अन्य सहोग प्राप्त गनि सक्छु ?
तपाईं मेवडकल सहायता, र्ु ड स्याम्प सुववधाहरू, बाल स्याहाि
छात्रवृवत्त, वा आपतकालीन सहायता िस्ता अन्य DHHS
कायिक्रमहरूका लावग पवन योग्य हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको FSS ले
तपाईंसँग कायिक्रमहरूका बािे मा कु िा गने छ ि वतनीहरूका लावग
आवेदन ददन तपाईंलाई सहयोग गनेछ।

मेिा अवधकािहरू के -के हुन्?
तपाईंसँग वनम्न कु िाहरूको अवधकाि छ:

सहायताको लावग आवेदन ददने;

सम्मानपूणि व्यवहाि पाउने;

यदद योग्य छ भने शीघ्र भुक्तानी पाउने;

आफ्नो मुद्दामा गरिएको वनणियको वलवखत सूचना प्राप्त गने,
आफ्नो परिवाि दकन योग्य छैन सोको बािे मा िान्न पाउने;

यदद DHHS को वनणियसँग असन्तुष्ट हुँदा सम्मेलन ि/वा
प्रशासवनक अवपलका लावग आग्रह गने, ि उक्त सम्मेलन ि/वा
अवपलमा साथी वा अवधवक्ता ल्याउन पाउने;

आफ्नो मुद्दाको िे कडि गोप्य िावखनुपने; ि

आफ्नो नगद भत्ता कसिी प्रयोग गने भन्ने बािे वनणिय गनि
पाउने। यदद तपाईं आफ्नो नगद अनुदान EBT काडिबाट प्राप्त
गनि िोज्नुहुन्छ भने, तपाईं प्रवतबवन्धत कािोबािमा आफ्नो
EBT काडि, वा EBT काडिबाट नगद प्रयोग गनि सक्नुहुन्न,
प्रवतबवन्धत कािोबाहरू ती हुन् िसमा देवखने सामानको

50% भन्दा बढी अल्कोहल हुने, कु नैपवन गेवमङ स्थापना, वा
ती कािोबािहरू िसमा वबक्री हुने वा भाडामा प्राप्त हुने देवखने
सामानको 50% भन्दा बढी सामग्री RSA 650:1,III अनुसाि
वयस्क-लवक्षत मनोिञ्जनका लावग हुन्। आफ्नो EBT काडि वा
आफ्नो EBT काडिबाट नगद प्रवतबवन्धत कािोबािमा प्रयोग
गनािले RSA 167:7-b ि He-W PART 608 अनुसाि नगद
िरिवाना हुनेछ।

प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
यदद तपाईं सूचना ि DHHS कायिकतािसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने,
कृ पया प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। यदद तपाईं अझै सन्तुष्ट हुनुहुन्न वा बुझ्नु
भएन भने, सुपिभाइििलाई भेट्न आग्रह गनुिहोस्। मद्दत तथा
सहायता तपाईंको DHHS विल्ला कायािलयमा पाउन सदकन्छ।
प्रश्नहरू सोध्न तथा कायिक्रमका वनयमहरू बािे थाहा पाउन कल
गनुिहोस्, पत्र लेख्नहोस्, हाम्रो वेबसाइट हेनुिहोस्, वा कायिलमा नै
िानुहोस्।

प्रशासवनक अवपलहरू
यदद तपाईं आफ्नो मुद्दामा वलइएको कदमसँग असहमत हुनुहुन्छ भने
तपाईं आवपलका लावग आग्रह गनि सक्नुहुन्छ। यसमा िावगि सम्बन्धी
आवश्यकताहरू बािे का वनणियहरू पदिछन्। प्रशासवनक अवपलमा,
तपाईं वलइएको कदमसँग दकन असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कु िा अवपल
अवधकािीलाई स्पष्ट पानि सक्नुहुन्छ।

भेदभाव
DHHS ले प्रत्येक मुद्दामा त्यहरूका आधािमा वनणिय वलने गदिछ।
यदद तपाईं आर्ू लाई उमेि, वलङ्ग, िावत, वणि, अपाङ्गता, िाविय
मूल, धमि वा िािनैवतक आस्थाका आधािमा भेदाभव गरिएको छ
भन्ने लाग्छ भने, NH DHHS लोकपाल, 129 वप्लिन्ट वस्िट,
कन्कडि, NH, 03301-3857; टेलीर्ोन (603) 271-6941 वा 1800-852-3345, एक्स्टेन्शन 6941 मा सम्पकि गनुिहोस्। तपाईंले
यसमा सम्पकि गिे कै कािण तपाईंसँग बदला वलइने छैन।

मेिा विम्मेवािीहरू के -के हुन्?
सत्य कु िा भन्ने
तपाईंले हामीले सोध्ने प्रश्नहरूको सही िवार् ददनुपछि। तपाईंले
हामीसँग िे भन्नु भएको छ सो कु िा सत्य हो वा होइन भवन
सुवनवित गनि हामी िाँच-पड्ताल गनेछौं। यदद तपाईंले हामीलाई
सत्य भन्नु भएको िहेनछ भने, तपाईं सहायता प्राप्त गनुिहुने छैन।

प्रमाण उपलब्ध गिाउने
तपाईंले तपाईंको परिवािले प्राप्त गने आमदानीको िावश, तपाईंसँग
भएको संसाधनहरूको मूल्य, तपाईंको घिको मूल्य, तपाईंको
ठे गाना, तपाईंको पवहचान, तपाईंको नागरिकता वस्थवत, ि कु नै पवन
अन्य कािणहरू िसले तपाईंको योग्यतालाई असि गनिसक्छ वा
तपाईंको िकम भत्ताको िावश बािे प्रमाण ददनुपछि।

वशवक्षत हुनुहोस्
हामीबाट प्राप्त गने सबै सूचनाहरू तपाईंले पढ्नुपछि ि ती
सूचनाहरूमा ददइएको समय सीमा वभत्र प्रवतदक्रया ददनुपछि।
तपाईंले प्राप्त गने सहयोगको कायिक्रमहरूको लावग योग्यता
आवश्यकताहरूको बािे मा िान्नु तपाईंको उत्तिदावयत्व हो।

कु नै पवन परिवतिनहरू रिपोटि गनुह
ि ोस्
तपाईंको योग्यतालाई असि गनि सक्ने कु नै पवन
परिवतिनहरूको बािे मा तपाईंले DHHS लाई तुरुन्त
भन्नुपछि। यसले समावेश गछि :
 ठे गाना वा र्ोन नम्बिहरूको परिवतिन;
 कमाई, सामाविक सुिक्षा भत्ताहरू, वा बीमा
भुक्तानीबाट पाएको िकम िस्ता तपाईंको परिवािको
आम्दानी ि सम्पवत्तमा परिवतिनहरू।
 यदद बालबावलकाको आमाबुवा घि र्कि न्छन् वा काम
गनि सक्षम हुन्छन, वा कसैले घि छोड्छ, वबहे गछि, वा
ववद्यालय त्याग्छ िस्ता तपाईंको परिवािको वस्थवतमा
भएका परिवतिनहरू।
 तपाईंले हामीलाई परिवतिनहरूको बािे मा पवन भन्नुपछि
िसले कामको आवश्यकतालाई प्रभाव पादिछ।
तपाईंले यी परिवतिनहरूलाई िवत सवक्द वछटो रिपोटि
गनुिपछि, ति वतनीहरू घटेको 10 क्यालेन्डि ददन पवछ होईन।
रिपोर्टिङ गनि दढलाइ ि परिवतिनहरूलाई प्रमावणत गनािले
तपाईंले प्राप्त गनुि हुने भत्ताहरू वा सेवाहरूमा त्रुरट हुन
सक्छ। ध्यान नददएि तपाईंले ददनु भएको िानकािीमा
तपाईंले गवल्त गनुि भएको वथयो, वा हामीलाई ददन असर्ल
भएपवन तपाईंले त्रुरटको कािणले गदाि प्राप्त गनुि भएको कु नै
पवन भत्ताहरू वा सेवाहरू दर्ताि गनुिपछि।

अवधक भुक्तानहरू तथा अल्प भुक्तानहरूको बािे मा के
छ?
यदद कु नै कािणले गदाि तपाईंले प्राप्त गनुिपने भन्दा बदढ िकम
तपाईंलाई ददइयो भने, तपाईंले प्राप्त नगनुिपने िकमको िावश
तपाईंले दर्ताि गनुिपछि। यदद अवधक भुक्तान DHHS को
गवल्तले गदाि भएको वथयो भने पवन यो सही हो। यदद
तपाईंले कवहल्यै पवन सोचेको भन्दा कम पाउनु भयो भने,
तपाईंलाई ददईएको भन्दा अवतरिक्त िकम प्रदान गरिनेछ।
छलको लावग कडा सिायहरू छन!
यदद तपाईंले उद्देश्यपूणि तरिकाले गलत वा भ्रामक बयानहरू
बनाउनु भयो, हस्ताक्षि गिे को वलवखत बयानमा गलत
िानकािी प्रदान गनुिभयो, वा िकम वा उपचाि भत्ता प्राप्त
गनिको लावग तपाईंको सही अवस्थाहरू रिपोटि गनि असर्ल
हुनुभयो भने, तपाईंलाई कानुनको पूणि सीमासम्म अवभयोग
लगाइनेछ। यदद तपाईंले दुई वा धेिै िाज्यहरूमा एकै पटक
सहायता पाउनको लावग ढाट्नु भयो भने, तपाईंले 10 वषिको
लावग सहयोग पाउन हुनेछैन।

मैले थप िानकािी कसिी पाउँ न सक्छु ?
तपाईंलाई FANF को बािे मा साधािण िानकािी प्रदान
गनिको लावग यो पम्प्लेट वडिाइन गरिएको वथयो। कृ पया थप

िानकािीको लावग आफ्नो स्थानीय DHHS विल्ला

स्वास््य तथा मानव सेवा ववभागका विल्ला
कायािलयहरू
BERLIN
650 Main St., Ste. 200
Berlin, NH 03570-2496
603-752-7800 or
800-972-611

LITTLETON
80 North Littleton Rd.
Littleton, NH 03561-3841
603-444-6786 or
800-552-8959

CLAREMONT
17 Water St. Ste. 301
Claremont, NH 03743-2280
603-542-9544 or
800-982-1001

MANCHESTER
1050 Perimeter Road, Suite
501 Manchester NH 031033303
603-668-2330 or
800-852-7493

CONCORD
40 Terrill Park Dr. Concord,
NH 03301-9955
603-271-6200 or
800-322-9191

ROCHESTER
50 International Dr.
Portsmouth, NH
03801-2862
603-433-8300 or
800-821-0326

CONWAY
73 Hobbs St
Conway, NH 03818-6188
603-447-3841 वा
800-552-4628

SEACOAST
19 Rye St.
Portsmouth, NH 038012862
603-433-8300 or
800-821-0326

KEENE
111 Key Road
Keene, NH 03431
603-357-3510 or
800-624-9700

SOUTHERN
26 Whipple St.
Nashua, NH 03060-3213
603-883-7726 or
800-852-0632

LACONIA
65 Beacon St. West
Laconia, NH 03246-9988
603-524-4485 वा
800-322-2121

TDD पहुँच: रिले NH 1-800-735-2964
वा 711
कायािलयमा सम्पकि गनुिहोस्।
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