न्यू हैम्पशायर (NH) आलेक्ट्रोननक बेनेफिट्स
रान्सिर (EBT) मा तपाईंलाइ स्वागत छ !
तपाईंको लानग अफ्नो सुनवधाहरू
प्रयोग गने सुरनित, सुनवधाजनक
र सरल तररका !

तपाईंले अफ्नो EBT खातामा रकम जम्मा गनड वा अफ्नो NH EBT
काडडमा ऄकै राज्यबाट सुनवधाहरू प्राप्त गनड सक्नुहुन्न ।

Food Stamp सुनवधाहरू प्रयोग गदाड भएको कारोबारमा कु नै शुल्ट्क
लाग्दैन र न्यूनतम खररद अवश्यकता पनन छैन ।

रकमबाट $0.50 रान्जेक्ट्सन शुल्ट्क स्वत: कट्टा गररन्छ । यो EBT
सम्बन्धी शुल्ट्क ATM प्रयोग शुल्ट्क नलाग्ने भएमा मात्र लागू हुन्छ ।

अफ्नो FOOD STAMP सुनवधाहरू कसरी प्रयोग गने

अफ्नो CASH सुनवधाहरू कसरी प्रयोग गने

EBT प्रश्न तथा जवािहरू

तपाईंले अफ्नो Food Stamp सुनवधाहरूलाइ भागीदार
स्थानहरूमा ननम्न वस्तुहरू खररद गनड प्रयोग गनड सक्नुहुन्छ:

तपाईंले अफ्नो EBT काडडमा ननम्न स्थानहरूमा तथा कायडहरूका
लानग Cash सुनवधाहरू प्रयोग गनड सक्नुहुन्छ:

मैले मेरो EBT काडड प्राप्त गररसके पश्चात मैले के -के गनुप
ड छड ?


-

EBT काडड (EBT Card) मा दुइ प्रकारका सुनवधाहरू जारी गनड
सफकन्छ:


िु ड स्याम्पस् [रासन काडड (Food Stamps)]; र



क्ट्यास [नगद (Cash)], यफद तपाईंले अफ्नो Cash सुनवधाहरू
EBT मािड त जारी गनड छनौट गनुडभएमा ।

तपाईंको EBT काडडमा तपाईं योग्य हुने दुइ प्रकारका सुनवधाहरू
मात्र समावेश हुन्छ । यफद तपाईं Food Stamp तथा Cash
सुनवधाहरू दुवैका लानग योग्य हुनुहुन्छ र तपाईंले अफ्नो Cash
सुनवधाहरू अफ्नो EBT काडड मािड त जारी गनड छनौट गरे मा दुवै
प्रकारका सुनवधाहरू तपाईंको एईटै EBT काडडमा जारी गररन्छ ।
एकपटक तपाईं Food Stamp वा Cash सुनवधाहरूका लानग योग्य
भआसके पनछ तपाईंको सुनवधाहरू हरेक मनहनाको सप्ताहान्त वा
नबदाको फदन भएतापनन ईहीं फदन नबहान 6:00 बजे स्वत: तपाईंको
EBT खातामा जम्मा हुन्छन् ।



Food Stamp सुनवधाहरू हरेक मनहनाको 5औं फदनमा जम्मा
हुन्छ ।
Cash सुनवधाहरू ऄधड-मानसक रूपमा जारी हुन्छ । तपाईंको
मानसक ऄनुदान हरेक मनहनाको 15औं र 30औं फदनमा
तपाईंको EBT काडडमा अधा-अधा जम्मा हुन्छ । िे ब्रुऄरी
मनहनामा तपाईंको दोस्रो ऄधड-मानसक भुक्तानी ईक्त मनहनाको
ऄनन्तम फदनमा जम्मा हुन्छ ।

तपाईंले अफ्नो सुनवधाहरू प्राप्त गनडको लानग ईहीं EBT काडडलाइ
प्रयोग गनुडपछड । तपाईंले अफ्नो सुनवधाहरू प्रयोग गदै जााँदा
तपाईंको खाताको ब्यालेन्स सोहीऄनुसार घट्दै जान्छ ।
प्रयोग नभएका सुनवधाहरू ऄको मनहनामा सछड तर तपाईंले अफ्नो
Cash सुनवधाहरूलाइ हरेक 90 फदनमा कनम्तमापनन एकपटक र
अफ्नो Food Stamp सुनवधाहरूलाइ हरेक 365 फदनमा एकपटक
प्रयोग गनैपछड । 90 फदनमा प्रयोग नभएका Cash सुनवधाहरू र
365 फदनमा प्रयोग नभएका Cash सुनवधाहरूलाइ तपाईंको EBT
काडडबाट हटाआनेछ र तपाईंलाइ फिताड गररनेछैन ।
तपाईंको EBT खातालाइ तपाईंको NH Cash वा Food Stamp
सुनवधाहरूसम्म पहुाँच राख्नको लानग मात्र प्रयोग गनड सफकन्छ ।



घरपररवारको लानग खानको लानग खाद्यान्नहरू, जस्तो फक:
पाईरोटी तथा ऄनाजहरू;
िलिू ल तथा तरकारीहरू;
मासु, माछा तथा पोल्ट्री ईत्पादन; र
दुग्ध ईत्पादनहरू ।
अफ्नो घरपररवारको नननम्त खाद्यान्न ईत्पादन गनडको लानग
नबई तथा नबरूवाहरू ।

ननषेनधत नगररएको कु नैपनन स्टोरमा:
- खररद गररएका वस्तुहरूको लानग भुक्तानी गनड; र
- भागीदार स्टोरहरूमा नगद फिताड प्राप्त गनड ।
 तपाईंले
लोगो देख्नुहुने ननषेनधत नगररएको कु नैपनन
ATM मा:
- अफ्नो Cash सुनवधाहरू ननकाल्ट्न; वा
- अफ्नो नगद ब्यालेन्स जााँच गनड ।


तपाईंले अफ्नो Food Stamp सुनवधाहरूलाइ ऄटोमेटेड टेलर
मनसन [Automated Teller Machine (ATM)] बाट प्रयोग गनड
वा ननम्न वस्तुहरू खररद गनड सक्नुहुन्न:

तपाईंले अफ्नो EBT काडड वा अफ्नो EBT काडडबाट प्राप्त गनुडभएको
नगदलाइ ननम्न ननषेनधत स्थानहरूमा प्रयोग गनड सक्नुहुन्न:

नबयर, वाआन, रक्ट्सी, चुरोट वा सुतीजन्य ईत्पादन;
पाल्ट्तु जनावरको खाना, साबुन, कागजका ईत्पादन, डाआपर,
घरपररवारको ऄन्य सामग्री वा व्यनक्तगत स्वास््यप्रद वस्तु
जस्ता कु नैपनन गैर-खाद्यान्न वस्तु;
नभटानमन, औषधीहरू; वा
स्टोरमा खाआने हट िु ड वा ऄन्य खाद्यान्नहरू ।



देख्न सफकने सूची भएको) वा मुख्यतः ऄङ्गच्छेदन (body
piercing), डामेर नचन्ह बनाईने (branding) वा टाटु
बनाईने (tattooing) मा संलग्न स्थानहरू;
जुवाघर वा नसगार, पाआप, धुम्रपान वा सुतीजन्य स्टोर/सानो
दोकान/पसलहरू; वा
ऄनधकांश गााँजाको औषधालयहरू; वा



प्रत्यि प्रसारण, नभनडयो वा छापाको माध्यम (50% भन्दा







अफ्नो Food Stamp सुनवधाहरूलाइ प्रयोग गनडको लानग:
अफ्नो EBT काडडलाइ Point-Of-Sale (POS) टर्ममनलमा
स्वाआप
गनुडहोस्
वा
अफ्नो
EBT
काडडलाइ
क्ट्लकड /क्ट्यानसयरलाइ फदनुहोस् ।
 POS टर्ममनलमा रहेको Food Purchase नवकल्ट्प छान्नुहोस् ।
 अफ्नो 4-ऄङ्कको व्यनक्तगत पनहचान नम्बर [Personal
Identification Number (PIN)] लाइ फकप्याडमा नथचेर
प्रनवष्ट गनुडहोस् । POS टर्ममनलले **** देखाईनेछ । अफ्नो
PIN लाइ कनहलेंपनन क्ट्यानसयरलाइ नफदनुहोस् !
 नस्िनमा देनखने ननदेशनहरूलाइ पालना गनुडहोस् ।
 रनसदमा भएको जानकारी ठीक छ भनेर पक्का गनुडहोस् ।
 यस रनसदलाइ अफ्नो साथमा राख्नुहोस् जसलेगदाड तपाईंले
ऄको पटक खररद गनड जााँदा अफ्नो नयााँ ब्यालेन्स जान्न
सक्नुहुनेछ ।
तपाईंले खाद्यान्नहरू खररद गदाड जनत रकम लाग्छ ठ्याक्कै त्यनतनै
रकम तपाईंको EBT काडडबाट कट्टा गररन्छ । स्टोरहरूले Food
Stamp को खररदहरूमा नबलको रकम कटाआ फिताड हुने चानचुन
पैसा तपाईंलाइ फददैनन् ।





ATM मा अफ्नो Cash सुनवधाहरू प्राप्त गनड:












मुख्यतः रक्ट्सीजन्य पेयपदाथडहरू नबिी गने (50% भन्दा बढी

बढी देख्न सफकने सूची भएको) मध्ये कु नैबाट पनन वयस्कमनोरञ्जन ईपलब्ध गराईने व्यापाररक स्थलहरू ।



सबैभन्दा पनहला अफ्नो काडडको पछानडको भागमा हस्तािर
गनुडहोस् । त्यसपनछ तपाईंले 4 ऄङ्कको व्यनक्तगत पनहचान नम्बर
(PIN) छान्नुपछड । अफ्नो PIN छान्नको लानग तपाईं ननम्न कायड गनड
सक्नुहुन्छ:

अफ्नो EBT काडडलाइ नभत्र नछराईनुहोस् वा स्वाआप गनुडहोस्
र ATM नस्िनमा देनखने ननदेशनहरूलाइ पालना गनुडहोस् ।
अफ्नो PIN लाइ प्रनवष्ट गनुडहोस् ।
पनहला “Withdraw Cash” छान्नुहोस् र त्यसपनछ
“Checking” छान्नुहोस् ।
पूणड डलर रकम ($20, $40, $60 आत्याफद) प्रनवष्ट गनुडहोस् ।
यफद तपाईंको ब्यालेन्स यो रकम भन्दा कम भएमा तपाईंले
भागीदार स्टोरहरूबाट कम मात्राको नगद रकम प्राप्त गनड
सक्नुहुन्छ ।
अफ्नो पैसा नलनुहोस् र रनसद अिू साथ राख्नुहोस् ।
ATM मा हुने कारोबारमा कु नैपनन समस्या अएमा तुरून्तै
EBT ग्राहक सेवा (EBT Customer Service) लाइ िोन
सम्पकड गनुडहोस् ।

हरेक मनहना तपाईंले दुइपटक नन:शुल्ट्क नगद ननकाल्ट्न सक्नुहुन्छ । यी
दुइपटक पनछ तपाईंले हरेक पटक पैसा ननकाल्ट्दा तपाईंको खाताको



EBT ग्राहक सेवाको नम्बर (1-888-997-9777) मा िोन
सम्पकड गनुडहोस् । स्वचानलत प्रणालीले अफ्नो PIN छान्नको
लानग के गने भनेर तपाईंलाइ जानकारी फदनेछ । यो िोन
नम्बर EBT काडडको पछानडको भागमा हुन्छ । हरेक 0 लाइ
ऄिर “ओ (O)” नभनेर नम्बर “नजरो” भन्न याद राख्नुहोस् ।
ebtEDGE.com मा जानुहोस् र नस्िनको बायााँ साआडमा
भएको “Cardholder Login” मा नक्ट्लक गनुडहोस् । त्यसपनछ
अफ्नो 16 ऄङ्कको EBT Card नम्बर प्रनवष्ट गनुडहोस् र
“Login” बटनलाइ नथच्नुहोस् । त्यसपनछ तपाईंले अफ्नो PIN
छान्न सक्नुहुनेछ ।
यफद तपाईंको िोन वा आन्टरनेटसम्म पहुाँच छैन भने तपाईं
अफ्नो PIN छान्न अफ्नो स्थानीय नजल्ट्ला कायाडलय (District
Office) मा जान सक्नुहुन्छ । झ्यालमा हुने सहयोगीलाइ
तपाईंलाइ अफ्नो PIN छान्न छ भनेर बताईनुहोस् र
नतनीहरूले यो प्रफिया पूरा गनड तपाईंलाइ जानकारी फदनेछन् ।

एकपटक तपाईंले अफ्नो PIN छनौट गररसके पश्चात तपाईंले अफ्नो
EBT काडडद्वारा अफ्नो EBT खातामा भएका कु नैपनन सुनवधाहरू
सम्म अफ्नो पहुाँच पुयाडईन सक्नुहुन्छ ।
अफ्नो EBT काडडमा अफ्नो PIN नलेख्नह
ु ोस् !

मैले मेरो EBT काडडको ख्याल कसरी राख्नुपछड ?







अफ्नो EBT काडडलाइ सुरनित र सिा राख्नुहोस् ।
अफ्नो EBT काडडलाइ नबङ्याईनुहोस् ।
अफ्नो EBT काडडलाइ चुम्बक र नवद्युतीय ईपकरणहरू
(टेनलनभजन, रेनडयो, VCR, माआिोवेभ आत्याफद) बाट टाढा
राख्नुहोस् ।
यसलाइ प्रत्यि घाम अईने ठाईाँ (ऄथाडत् अफ्नो कारको
ड्यासबोडड) मा नराख्नुहोस् ।
अफ्नो EBT काडडलाइ निाल्ट्नुहोस् । तपाईंले सुनवधाहरू प्राप्त
गरररहाँदाको समयसम्म तपाईंले हरेक मनहना ईहीं EBT
काडडलाइ प्रयोग गनुडपनेछ ।

यफद मेरो EBT काडड हराएमा, चोररएमा वा नबनग्रएमा मैले के
गनुप
ड छड ?
तपाईंले ननम्न मध्ये एक गनड सक्नुहुन्छ:




EBT ग्राहक सेवा (1-888-997-9777) लाइ नयााँ EBT काडड
ऄनुरोध गनड िोन सम्पकड गनड सक्नुहुन्छ । ग्राहक सेवा हप्ताको 7
फदन, फदनको 24 घण्टा नै खुला रहन्छ; वा
अफ्नो स्थानीय District Office मा जान सक्नुहुन्छ र अफ्नो
EBT काडडलाइ प्रनतस्थापन गनड ऄनुरोध गनड सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको नयााँ EBT काडडलाइ िाआलमा भएको तपाईंको पत्राचार
ठे गानामा हुलाकबाट पठाआनेछ ।

मेरो नयााँ EBT काडडमा कु न PIN हुन्छ ?
तपाईंले नयााँ EBT काडड पाईाँ दा तपाईंको PIN पररवतडन हुनेछैन ।
तपाईंको हराएको, चोररएको वा नबनग्रएको काडडमा जुन PIN रहेको
नथयो नयााँ EBT काडडमा पनन ईहीं PIN रहनेछ ।

यफद मैले हराएको वा चोररएको भनेर ररपोटड गररसके पश्चात मैले
मेरो EBT काडड भेटाएमा के हुन्छ ?
तपाईंले अफ्नो नयााँ EBT काडड पाईनको लानग पखडनुपने हुन्छ ।
एकपटक तपाईंले अफ्नो EBT काडड हराएको, चोररएको वा
नबनग्रएको ररपोटड गररसके पश्चात ईक्त काडड स्वत: नननरिय हुन्छ र
यसलाइ पुनरुत्प्रेरण गनड सफकन्न ।

यफद मैले EBT ग्राहक सेवालाइ िोन सम्पकड गदाड नतनीहरूले मैले
ईपलब्ध गराएको ठे गाना गलत भएको मलाइ जानकारी फदएमा
के हुन्छ ?
तपाईंले EBT ग्राहक सेवालाइ िोन सम्पकड गदाड तपाईंले अफ्नो
ठे गाना पररवतडन गनड सक्नुहुन्न । अफ्नो ठे गाना पररवतडन गनडको
लानग तपाईंले अफ्नो स्थानीय District Office लाइ वा DHHS
ग्राहक सेवा के न्र (DHHS Customer Service Center) (1-844275-3447) लाइ सम्पकड गनुडपछड । तपाईंको ठे गाना पररवतडन
भएको ऄको फदन मात्र तपाईंले नयााँ EBT काडड ऄनुरोध गनड EBT
ग्राहक सेवालाइ िोन सम्पकड गनड सक्नुहुन्छ ।

यफद मैले मेरो PIN नबर्मसएमा के हुन्छ ?
यफद तपाईंले अफ्नो PIN नबर्मसएमा तपाईंले यसलाइ पररवतडन
गनडको लानग अफ्नो स्थानीय District Office लाइ सम्पकड गनुडपछड
। कसैले पनन तपाईंलाइ तपाईंको PIN भन्न सक्ट्दैन फकनभने तपाईं
बाहेक ऄरू कसैलाइ यो थाहा हुाँदैन ।

यफद मैले गलत PIN प्रनवष्ट गरे मा के हुन्छ ?
यफद तपाईंलाइ अफ्नो PIN याद राख्न समस्या हुन्छ भने POS
टर्ममनल वा ATM मा यसलाइ प्रनवष्ट गदाड ऄनुमान गने प्रयास

नगनुडहोस् । ठीक नम्बर प्रनवष्ट गनडको लानग तपाईंसाँग 4 ऄवसर हुन्छ
। यफद तपाईंले चौथों प्रयाससम्म पनन ठीक PIN प्रनवष्ट गनुडभएन
भने तपाईंको खातालाइ रोफकन्छ । तपाईंले त्यसको मध्य-रातसम्म
अफ्नो EBT काडडलाइ प्रयोग गनड सक्नुहुन्न । के ही मानमलाहरूमा
ATM ले तपाईंको EBT काडडलाइ नलन सक्ट्छ । यफद ATM ले
तपाईंको EBT काडडलाइ राख्यो भने नयााँ EBT काडडको लानग EBT
ग्राहक सेवालाइ सम्पकड गनुडहोस् ।

मेरो खातामा भएको ब्यालेन्स मैले कसरी जााँच गने ?
अफ्नो खाताको ब्यालेन्स जााँच गनडको लानग तपाईंले:
अफ्नो EBT काडडको पछानडको भागमा रहेको EBT ग्राहक
सेवाको टोल फि नम्बरमा िोन गनड सक्नुहुन्छ जुन फदनको 24
घण्टा, हप्ताको 7 फदन ईपलब्ध हुन्छ ।
 ebtEDGE.com मा जान सक्नुहुन्छ जहााँ तपाईंले अफ्नो
खाताको ब्यालेन्स तथा पनछल्ट्ला कारोबारहरू हेनड सक्नुहुन्छ ।
 Cash सुनवधाहरूका लानग मात्र तपाईंले ATM मा ब्यालेन्स
जााँच रान्जेक्ट्सन गनड सक्नुहुन्छ ।
 अफ्नो खाताको ब्यालेन्स जााँच गनड तपाईं अफ्नो स्थानीय
District Office मा जान सक्नुहुन्छ ।


तपाईंले अफ्नो EBT काडड प्रयोग गनुडभन्दा पनहला अफ्नो खाताको
ब्यालेन्स सधैं जााँच गनुप
ड छड ।

म्यानुऄल भाईचर के हो ?
म्यानुऄल भाईचरहरू Food Stamp सुनवधाहरूको लानग मात्र
प्रयोग गररन्छ । नतनीहरूलाइ ननम्न समयहरूमा मात्र प्रयोग गररन्छ:



तपाईंले अफ्नो Food Stamp सुनवधाहरूलाइ िोनबाट प्रयोग
गनड चाहनुहुन्छ; वा
तपाईं स्टोरमा हुनुहुन्छ र POS टर्ममनलले काम गरररहेको छैन
।

त्यस भाईचरमा तपाईंको EBT काडड नम्बर र तपाईंले खचड गदै
गरेको रकम रहेको हुन्छ । खुरा पसलेले तपाईंसाँग खररद गनडको
लानग तपाईंको EBT खातामा पयाडप्त Food Stamp सुनवधाहरू छ
फक छैन भनेर जान्नको लानग तपाईंलाइ िोन सम्पकड गनेछ ।

यफद मैले मेरो सुनवधाहरू प्रयोग गदाड वा मेरो EBT काडडको के
कस्तो छ भनेर जान्न समस्या भएमा के गने ?
तपाईंले अफ्नो सुनवधाहरूमा सहयोग गनडको लानग ऄनधकृ त
प्रनतनननध [Authorized Representative (AR)] भननने एईटा
व्यनक्तलाइ छान्न सक्नुहुन्छ । AR हरूले:


तपाईंको अफ्नै EBT काडडबाट तपाईंलाइ मद्दत गनड सक्ट्छन्;
वा



नतनीहरूको नाम भएको EBT काडड प्राप्त गनड सक्ट्छन् । यसो
गरेर नतनीहरूले कु नैपनन समयमा तपाईंको सुनवधाहरूसम्म
पहुाँच राख्न सक्ट्छन् ।

मैले AR कसरी प्राप्त गनड सक्ट्छु ?
AR प्राप्त गनडको लानग तपाईंले यस्तो कु नै व्यनक्तलाइ छनौट गनुडपछड
जसलाइ तपाईंले नवश्वास गनुडहुन्छ । हामी तपाईंको लानग कु नै
व्यनक्तलाइ छनौट गनड सक्ट्दैनौं । यफद तपाईंको AR ले तपाईंको
सुनवधाहरूलाइ हराएमा वा चोरेमा ती सुनवधाहरूलाइ सट्टा भनाड
गररनेछैन । ईक्त व्यनक्त ननम्नहरू मध्ये कोही पनन हुनसक्ट्छ:



साथी वा पररवारको कु नै सदस्य; वा
तपाईंको भलाआको बारेमा सोच्ने कु नै पनन व्यनक्त ।

तपाईंले अफ्नो AR कसलाइ बनाईने भनेर सोचनवचार
गररसके पश्चात अफ्नो स्थानीय District Office लाइ सम्पकड गरेर
वा dhhs.nh.gov/dfa/forms मा गएर DFA Form 778,
Authorized Representative Declaration (ऄनधकृ त प्रनतनननध
घोषणा) प्राप्त गनुडहोस् । यस िारामलाइ पूरा भनुडहोस् र यसलाइ
DHHS मा फिताड गररफदनुहोस् ।

FOOD STAMP चेतावनी
जानीजानी EBT काडडको दुरुपयोग गनुड ऄपराध हो । यफद तपाईंले
अफ्नो EBT काडड तथा PIN लाइ नगद, लागूऔषध वा ऄन्य
वस्तुहरूका लानग नबिी गने वा खुरा पसलमा नगदको लानग Food
Stamp सुनवधाहरू साट्ने लगायतका गैरकानूनी कायडहरूको लानग
प्रयोग गरेमा तपाईं Food Stamp सुनवधाहरू प्राप्त गनड ऄयोग्य हुन
सक्नुहुन्छ र/वा तपाईं नवरुद्ध मुद्दा दताड गनड सफकन्छ ।

याद राख्नुहोस्:
अफ्नो PIN लाइ कसैलाइ पनन नबताईनुहोस्! यफद कसैलाइ
तपाईंको PIN थाहा छ र ईसले तपाईंको सुनवधाहरू प्रयोग गछड भने
ती सुनवधाहरू सट्टा भनाड गररनेछैन । यफद तपाईंलाइ अफ्नो PIN
कसैले थाहा पाएको जस्तो लाग्छ भने अफ्नो PIN लाइ पररवतडन
गनुडहोस् !
DFA Form 77G(Ne)
09/15
DFA SR 15-12

टोल-फि EBT ग्राहक सेवा
फदनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 फदन ईपलब्ध
1-888-997-9777
WWW.EBTEDGE.COM
यफद तपाईंको EBT काडड हराएमा, चोररएमा वा नबनग्रएमा
तुरून्तै EBT ग्राहक सेवालाइ िोन सम्पकड गनुडहोस् – नयााँ EBT
काडड हुलाकबाट तपाईंलाइ पठाआनेछ !

