के तपाईं आफ्नो भाडा, धधतो (बन्धक), वा युटिधििीहरू
(गयााँस, पानी, धवद्युत, सरसफाइ जस्ता उपभोग गने सेवा) का
खर्च भुक्तान गनचमा ढढिो हुनुभएको छ ? के तपाईं बेदखिी,
धनखन्न पाउने हकमा िगाइएको रोकावि (foreclosure)
वा आफ्नो युटिधििीहरू बन्द हुने जस्ता अवस्थाको सामना
गदै हुनुहुन्छ । के तपाईंिे बस्नको िाधग ठाउाँ पाए पधन
प्रधतभूती धनक्षेप (security deposit), पधहिो मधहनाको
भाडा, वा युटिधििी धरौिी धतने पैसा जुिाउन
सढकराख्नुभएको छैन ? यढद तपाईं यी पटरधस्थधतहरू मध्ये
कु नैसाँग जुधधरहनुभएको छ भने हामी तपाईंिाई मद्दत गनच
सक्छौं ।
यढद तपाईं धनम्नहरू मध्ये कु नैको सामना गदै हुनुहुन्छ वा
तपाईंिाई कु नैबाि खतरा छ भने आकधस्मक रकमहरू
उपिब्ध हुनसक्छ:





मैिे EA कसरी प्राप्त गनच सक्छु ?
तत्कािै
आवेदन
धप्रन्ि
गनचको
िाधग
http://www.dhhs.nh.gov/dfa/tanf/documents/
emergencyapplication.pdf
मा
जानुहोस्
वा
आवेदनको िाधग तपाईंिे आफ्नो स्थानीय DHHS District
Office (DHSS धडधस्िक कायाचिय) िाई सम्पकच गनच
सक्नुहुन्छ । तपाईंिे यस आवेदन फारामिाई पूरा भरे र
हस्ताक्षर गनुप
च नेछ, र हामीिाई आकधस्मक पटरधस्थधतको
प्रमाण तथा यसिाई समाधान गनच तपाईंिाई आवश्यक
परे को रकमको जानकारी ढदनुपनेछ । प्रमाणको प्रकार
धनम्नहरू मध्ये कु नैपधन हुनसक्छ:



बेघर (आवासहीनता);
युटिधििी बन्द हुने; वा
ताप, तातो पानी वा खाना पकाउने इन्धन नहुने ।

आकधस्मक सहयोग [Emergency Assistance (EA)] िे
पटरवारहरूिाई आफ्नो घर पाउन वा भएको घरिाई कायम
राधखराख्न मद्दत गछच । EA िे भाडा वा युटिधििी प्रधतभूती
धनक्षेप, पधहिो मधहनाको भाडा, इन्धन सेवा, र धतनच बााँकी
रहेको भाडा, धधतो, वा युटिधििी ऋणहरू भुक्तान गनच मद्दत
गछच ।



युटिधििी कम्पनीको धबि वा उक्त कम्पनीबाि प्राप्त
हस्ताक्षर तथा धमधत भएको धववरण । यसिे हामीिाई
युटिधििी धरौिीको रकमको जानकारी ढदएको हुनुपछच ;



युटिधििी कम्पनीबाि प्राप्त सेवा समाधप्तको नोटिस,
धबि वा धववरण । यसिे हामीिाई तपाईंिे
युटिधििीिाई धतनुचपने रकमको जानकारी ढदएको
हुनुपछच;



बेदखिीको नोटिस, अदाितको आदेश, आवास खािी
गने जानकारी ढदने नोटिस, वा वास्तधवक अथवा
धवर्ाराधीन बेदखिीको िाधग भाडाको धनधम्त हस्ताक्षर
र धमधत भएको धिधखत माग । यसिे हामीिाई
घरधनीको नाम र तपाईंिे धतनच बााँकी रहेको भाडाको
रकमको जानकारी ढदएको हुनुपछच; वा



रोकाविको नोटिस, अदाितको आदेश, वा रोकाविको
कायचवाही शुरू गने धधतोको सााँवा तथा ब्याजको िाधग
हस्ताक्षर र धमधत भएको धिधखत माग । यसिे हामीिाई
धधतोकताचको नाम र तपाईंिे धधतो स्वरूप धतनच बााँकी
रहेको रकमको जानकारी ढदएको हुनुपछच ।

के मैिे EA प्राप्त गनच सक्छु ?

EA सहायता प्राप्त गनच तपाईं Financial Assistance to
Needy Families (FANF) (जरूरतमन्द पटरवारको िाधग
धवत्तीय सहयोग) को नगद सहयोगको िाधग योगय भएको वा
पधहिे देधख नै यसिाई प्राप्त गदै गरे को हुनुपछच । यो भनेको
तपाईं आफू धसत साँगै बस्ने बच्चाको नधजकको नातेदार हुनुपने
िगायत तपाईंिे FANF कायचक्रमको सबै आवश्यकताहरू पूरा
गरे को हुनुपछच । यद्यधप, तपाईं नधजकको नातेदार
नभएतापधन यढद बच्चा तपाईंिे आवेदन ढदने मधहना भन्दा
अगाधडको 6 मधहनाको धभत्रको कु नै समयमा नधजकको
नातेदारसाँग बसेको भएमा तपाईं EA को िाधग योगय हुन
सक्नुहुन्छ ।

धबि, भाडा सम्झौता वा तपाईंको घरधनीको हस्ताक्षर
तथा धमधत िेधखएको अन्य कु नै कागजपत्र । यसिे
हामीिाई प्रधतभूती धनक्षेपको रकमको जानकारी ढदएको
हुनुपछच;

के तपाईंिाई आवश्यक प्रमाण प्राप्त गनच सहयोग र्ाधहयो ?
हामीिाई जानकारी ढदनुहोस् र हामी सहयोग गनच सक्छौं ।
तपाईंिे हामीिाई धनम्न कु राहरू पधन उपिब्ध गराउनु पनेछ:




तपाईंको घरपटरवारको आयको प्रमाण;



हामीबाि प्राप्त सहयोगिे तपाईंको आकधस्मक
पटरधस्थधतिाई समाधान गछच भन्ने प्रमाण (उदाहरणको
िाधग, यस आकधस्मक पटरधस्थधतमा हामीिे एक पिक
सहयोग गटरसके पश्चात तपाईंिे आगामी मधहनाहरूको
माधसक धबिहरू भुक्तान गनच सक्नुहुनेछ भन्नेको प्रमाण);
र



तपाईंको स्थानीय इन्धन सहयोग कायचक्रम (Fuel
Assistance Program) बाि प्राप्त हस्ताक्षर तथा
धमधत भएको धववरण । यढद तपाईं युटिधििी धरौिी,
धतनच बााँकी रहेको युटिधििी कजाचको सम्बन्धमा वा
आफ्नो घरमा ताप उत्पादन गने इन्धन सेवाको िाधग
मद्दत खोधजरहनुभएको छ भने यसिे हामीिाई
धतनीहरूिे तपाईंिाई ढकन मद्दत गनच सढकरहेका छैनन्
भनेर जानकारी ढदएको हुनुपछच ।

तपाईं स्वयंिाई मद्दत गने कु राहरूको जानकारी, जस्तो
ढक आफू साँग रहेको नगद, र्ेककग तथा बर्त खाताहरू,
गुठीका कोषहरू, धनक्षेपको प्रमाणपत्रहरू, शेयर तथा
ऋणपत्रहरू, संघीय, राज्य वा स्थानीय आयकर
टरफण्डहरू, इन्धन सहयोग अनुदानहरू, र उपार्जजत
आयकर क्रेधडिहरू;

मैिे कधत EA प्राप्त गनच सक्छु ?

EA को पैसा सीधमत छ । आफ्नो आकधस्मक आवश्यकता पूरा
गनचको िाधग सवचप्रथम आफ्नो व्यधक्तगत श्रोतसाधनहरू
प्रयोग गटरनुपछच । EA को रकमहरू तपाईंको आफ्नो
श्रोतसाधनहरूिे सक्नेजधत भुक्तान गटरसके पश्चात धतनच बााँकी
रहेको रकम भुक्तान गनच प्रयोग गटरनुपछच, तर भुक्तानीहरू
धनम्न अधधकतम रकमहरू भन्दा बढी हुनुहुद
ाँ न
ै :




घरिाई तताउने इन्धनको िाधग $700;



भाडाको आवासको प्रधतभूती धनक्षेपहरूको िाधग $650
वा पधहिो मधहनाको भाडा, वा कु ि राशी $650 भन्दा
बढी नभएमा दुवै; र



2 मधहनाको धतनच बााँकी रहेको भाडा, धधतो, वा
युटिधििी भन्दा बढी नहुनेगटर ।

युटिधििी प्रदायकद्वारा युटिधििी धरौिीहरूको िाधग
धिने शुल्कको रकम;

EA पयाचप्त नभएमा के गने ?
कधहिेकाही ाँ तपाईंिाई आफ्नो आकधस्मकतािाई समाधान
गनच आवश्यक पने पैसा हामीिे तपाईंिाई ढदनसक्ने EA
भुक्तानी भन्दा बढी हुन्छ । यढद त्यस्तो भएमा तपाईंिे
हामीिाई हामीिे तपाईंिाई ढदएको आंधशक भुक्तानीिे
तपाईंको समस्यािाई समाधान गनेछ भन्ने प्रमाण ढदनुपछच ।
तपाईंिे हामीिे धनम्न कु राहरू उपिब्ध गराउनु पनेछ:





कु नै साथी, पटरवारको अन्य सदस्य, वा संस्था जस्तो
बाधहरी श्रोतबाि हस्ताक्षर तथा धमधत भएको बयान ।
धतनीहरूिे हामीिाई धतनच बााँकी रहेको शुल्कको बााँकी
धहस्सा भुक्तान गने वार्ा गरे को जानकारी ढदएको
हुनुपछच; वा
तपाईंको घरधनी, धधतोकताच, युटिधििी, वा घर तताउने
इन्धन सेवा ढदने कम्पनीबाि प्राप्त हस्ताक्षर तथा धमधत
भएको धववरण । धतनीहरूिे हामीिाई तपाईंिे धतनच
बााँकी रहेको शुल्किाई भुक्तानी गनच भुक्तानी योजना
प्रयोग गनच सक्ने जानकारी ढदएको हुनुपछच ।
याद राख्नुहोस्

तपाईंिे आफ्नो आकधस्मकतामा भुक्तान गनच आफ्नो सम्पूणच
व्यधक्तगत श्रोतसाधनहरू नभएर के ही श्रोतसाधनहरू प्रयोग
गनुच पनेछ । EA सहयोग 12-मधहने अवधध सम्म सीधमत हुन्छ
जो पधहिो EA भुक्तानी स्वीकृ त भएपधछ शुरू हुन्छ ।
अधधकांश EA भुक्तानीहरू धनम्न अवस्थाहरू बाहेक 12मधहने अवधधमा एक पिक मात्र स्वीकृ त गनच सढकन्छ:




घर तताउने इन्धन सेवा जोकी 6 पिक सम्म स्वीकृ त गनच
सढकनेछ; र

12-मधहने अवधधमा पधछल्िो पिक स्वीकृ त गटरएको
रकम पधहिाको घरधनीिे ढफताच गरे मा वा ढफताच गने
भएमा भाडाको प्रधतभूती धनक्षेपहरू ।
टिप्पणी: भाडाको प्रधतभूती धनक्षेपहरू तथा धतनच बााँकी रहेको
भाडा वा धधतो समान 30-ढदने अवधध धभत्रमा स्वीकृ त गनच
सढकनेछैन ।

यढद तपाईंसाँग कु नै प्रश्न भएमा... कृ पया 1-800-852-3345
एक्सिे. 9700 वा आफ्नो स्थानीय DHHS District Office िाई
सम्पकच गनुचहोस् ।

स्वास््य तथा मानव सेवा धवभाग धडधस्िक कायाचियहरू
[Department of Health and Human Services
(DHHS) District Offices]
BERLIN (बर्जिन)
650 Main St., Ste. 200
Berlin, NH 03570
603-752-7800 or
800-972-6111

LITTLETON (धििििन)
80 North Littleton Road
Littleton, NH 03561
603-444-6786 or
800-552-8959

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

MANCHESTER (म्यानर्ेस्िर)

CONCORD (कोनकडच)
40 Terrill Park Drive
Concord, NH 03301
603-271-6201 or
800-322-9191

SOUTHERN (साउथनच)
3 Pine St. Ext., Ste. Q
Nashua, NH 03060
603-883-7726 or
800-852-0632

CONWAY (कोनवे)
73 Hobbs Road
Conway, NH 03818
603-447-3841 or
800-552-4628

SEACOAST (धसकोस्ि)
50 International Dr
Portsmouth, NH 03801
603-433-8380 or
800-821-0326

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

ROCHESTER (रोर्ेस्िर)
150 Wakefield St., Ste 22
Rochester, NH 03867
603-332-9120 or
800-862-5300

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

LACONIA (िाकोधनया)
65 Beacon Street West
Laconia, NH 03246
603-524-4485 or
800-322-2121

बधहराका िाधग दूरसञ्चार उपकरण सम्मको पहुाँर्:
NH 1-800-735-2964 वा 711 मा प्रसारण
DFA Form 77R(Ne)
06/15 rev 5/16
DFA SR 15-15

आवासको िाधग आकधस्मक
सहयोग [Emergency
Assistance (EA)]:

तपाईंिे थाहा पाउनुपने जरूरी
जानकारीहरू

स्वास््य तथा मानव सेवा धवभाग
(Department of Health and Human
Services)
पाटरवाटरक सहायता धडधभजन

(Division of Family Assistance)
गवनचर ह्युज जे गिेन

(Governor Hugh J Gallen)
1050 Perimeter Road, Suite 501
Manchester, NH 03103-3303
www.dhhs.nh.gov/DFA

