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ऄनलाआन अवेदन ददनका लावग www.NHEASY.nh.gov मा जानुहोस् !
DFA को लक्ष्य भनेको योग्य न्यू हैम्पशायर बावसन्दाहरूलाइ समयमै,

समान र सही तथा ग्राहक-के वन्ित तवरबाट अर्थथक, वचदकत्सा, खाद्य तथा पोषण,
अकवस्मक र बाल स्याहार सहायता प्रदान गनुय हो जसले गररबीका हावनकारक ऄसरहरूलाइ कम
गदै न्यू हैम्पशायर नागररकहरूलाइ राज्य तथा संघीय कानून ऄनुसार स्वास््य र अर्थथक वस्थरता हावसल
गनय तथा कायम राखन सक्षम बनाईँ छ ।

सबै DFA काययक्रमहरू र सेवाहरू तपाईंको अयमा अधाररत हुन्छन् । DFA ले प्रदान गने कु नै काययक्रमका लावग तपाईं योग्य हुनुहुन्छ दक
हुनुहुन्न भन्ने कु राको वनधायरण गदाय के ही DFA काययक्रमहरूले तपाईंको स्वावमत्वमा रहेका वस्तुहरूको नगद मूल्य, तपाईंका “श्रोतहरू” वा
“सम्पविहरू” लाइ पवन हेनय सक्छन् ।

Food Stamp Program (फु ड स्याम्प काययक्रम)
Food Stamp काययक्रमले कम-अय भएका व्यवि तथा पररवारहरूलाइ खाद्य सामग्री खररद गनयका लावग मावसक सुववधाहरू प्रदान गदयछ । यस
काययक्रमका लावग योग्यता तपाईंको अय, श्रोत र खचयहरूमा वनभयर रहन्छ । Food Stamp सुववधाको रकम तपाईंको घरपररवारको अकारमा वनभयर
रहन्छ ।
सहायता रकम सीमाहरू = वनवित घरपररवारहरूका लावग कु नै सीमा छैन, ऄन्यथा वृद्ध/ऄपाङ्गका लावग $2,250, वा $3,250

NH Child Care Scholarship (न्यू हैम्पशायर बाल स्याहार छात्रवृवि)
यस काययक्रमले कम अय भएका पररवारलाइ त्यहाँको वयस्क व्यविले काम गरररहेको, काम खोवजरहेको, वा नोकरीसँग-सम्बवन्धत तावलममा वा शैवक्षक
गवतवववधहरूमा सहभागी भआरहेको ऄवस्थामा बाल स्याहारका लावग मद्दत गदयछ । सहायताको मूल्य पररवारको कु ल मावसक अय, घरपररवारको
अकार र बच्चाको ईमेरमा वनभयर रहन्छ ।
यस काययक्रमको सहायता रकम सीमा छैन ।

Financial Assistance to Needy Families (FANF) Cash Program [अवश्यक परे का पररवारहरूलाइ अर्थथक
सहायता (FANF) नगद काययक्रम]
यी काययक्रमहरूले 18 वषय भन्दा मुवन वा यदद फु ल-टाआम हाआस्कू ल वा हाआस्कू ल समतुल्य ववद्याथी भएमा 20 वषय ईमेर सम्मका अवश्रत बच्चाहरू भएका
कम-अय भएका पररवारलाइ नगद सुववधाहरू प्रदान गदयछन् । अमाबाबु मध्ये कु नै एक वा दुवै ऄपाङ्ग, ददवंगत वा घरपररवारबाट ऄनुपवस्थत भएको
हुनैपछय:


The New Hampshire Employment Program (NHEP) ( न्यू हैम्पशायर रोजगारी काययक्रम): NHEP त्यस्ता पररवारहरूका लावग हो जसका
18 वषय मुवन वा फु ल-टाआम हाआस्कू ल वा हाआस्कू ल समतुल्य काययक्रमको ववधाथी रहेको 19 वषय मुवनको बच्चा छ । यो कायय-के वन्ित काययक्रम हो र
सक्षम-शरीर भएका अमाबाबुहरूलाइ रोजगारी र प्रवशक्षणको माध्यमबाट अत्मवनभयर बन्न मद्दत गदयछ ।



The Families With Older Children (FWOC) Program (बढी ईमेरका बच्चाहरू भएका पररवारहरू): FWOC त्यस्ता पररवारहरूका लावग हो
जसका 19 देवख 20 वषय सम्मको बच्चा छ र जो फु ल-टाआम हाआस्कू ल वा हाआस्कू ल समतुल्य काययक्रमको ववधाथी वा अधारभूत वशक्षाको ववद्याथी हो
।



The Interim Disabled Parent (IDP) Program (ऄल्पकालीन ऄपाङ्ग अमाबाबु (IDP)काययक्रम): IDP त्यस्ता पररवारहरूका लावग हो जहाँ
कवम्तमा पवन अमाबाबु मध्ये एक जना स्वास््य समस्याको कारणले काम गनय सक्दैन न् ।



The Family Assistance Program (FAP) (पाररवाररक सहायता काययक्रम): FAP त्यस्ता अफन्तहरूका लावग हो जसलाइ वतनीहरूको
बच्चाहरूको स्याहारमा सहयोग चावहएको हुन्छ । यी अफन्तहरूले अफ्नो लावग नगद सुववधाहरू प्राप्त गनय सक्दैनन् । FAP त्यस्ता के ही
पररवारहरूका लावग पवन हो जहाँ अमाबाबु मध्ये एक वा दुवै ऄपाङ्ग छन् ।

मावथका सबै काययक्रमहरूका लावग नगद सुववधाहरू पाईन NHEP ऄवभमुखीकरण सत्रमा ईपवस्थत हुनुपने हुनसक्छ र यदद नगद सुववधा पाआरहेका छन्
भने सबै वयस्क व्यविहरूले NHEP कायय काययक्रमको पालना गनेछन् भन्ने अशा गररन्छ ।
सहायता रकम सीमाहरू = अवेदकहरूका लावग $1,000 र प्राप्तकतायहरूका लावग $2,000
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State Supplement Cash Programs (SSP) (राज्य पूरक नगद काययक्रमहरू)
State Supplement Program हरूले के ही अवश्यक परे का न्यू हैम्पशायर बावसन्दाहरूलाइ नगद सहायता प्रदान गदयछन्, जो:


65 वा सो भन्दा बढी ईमेरका छन्, Old Age Assistance (OAA) Program (वृद्ध ईमेर सहायता काययक्रम) को माध्यमबाट:



ऄपाङ्ग र 18 देवख 64 वषय ईमेरका व्यविहरू, Aid to the Permanently and Totally Disabled (APTD) Program (स्थायी तथा पूणय
रूपमा ऄपाङ्गलाइ सहायता काययक्रम) को माध्यमबाट; वा



नेत्रहीन, जुनसुकै ईमेरका भएतापवन, Aid to the Needy Blind (ANB) Program (अवश्यक परे को नेत्रहीन व्यविलाइ सहायता
काययक्रम) को माध्यमबाट ।
सहायता रकम सीमा = $1,500

Medical Assistance (मेवडकल सहायता) का MAGI श्रेणीहरू
Medical Assistance वनम्न श्रेणीहरू माफय त प्रदान गररन्छ, जुन सबैले योग्यता वनधायरण गनय लावग Modified Adjusted Gross Income
(MAGI) (पररमार्थजत समायोवजत कु ल अय) वववध प्रयोग गदयछन् । MAGI ले योग्यता वनधायरण गदाय घरपररवार र अयको IRS-अधाररत
ऄवधारणाहरू प्रयोग गदयछ:


Children’s Medicaid (CM) (बालबावलकाहरूको मेवडके ड): यो श्रेणीका लावग योग्य हुने बालबावलकाहरू 19 वषय भन्दा कम ईमेरको
हुनैपछय, जसको खुद अय federal poverty level (FPL) (संघीय गररबी स्तर) 196% भन्दा कम वा सो बराबर हुनपदयछ । Children
with severe disabilities (CSD)(गम्भीर ऄपाङ्गता भएका बालबावलकाहरू) पवन यस श्रेणी ऄन्तगयत समाववष्ट हुन्छन्;



Expanded CM (ववस्ताररत CM): यो श्रेणीको लावग योग्य हुने बालबावलकाहरू 19 वषय भन्दा कम ईमेरको हुनैपछय, जसको खुद अय
196% FPL भन्दा बढी हुनुपछय, तर 318% FPL भन्दा बढी हुनुहुदैन्;



गभयवती मवहला: यस श्रेणीका लावग योग्य गभयवती मवहलाहरूको खुद अय 196% FPL भन्दा कम वा सो बराबर हुनुपदयछ ।



Parent/Caretaker Relative Medical Assistance (MA) (अमाबाबु/स्याहारकताय अफन्त मेवडकल सहायता): यस श्रेणीका लावग योग्य
वयस्कहरू भनेका, 18 वषय मुवनको, वा माध्यवमक ववद्यालयमा फु ल टाआम ववद्याथी (वा समतुल्य व्यावसावयक वा प्रावववधक प्रवशक्षण)
रहेको 19 वषय मुवनको भवन पररभावषत गररएको, अवश्रत बच्चाको अमाबाबु/स्याहारकताय अफन्त हुन् । बच्चाले FANF ववपन्नता
अवश्यकताहरू पूरा गनैपछय र वयस्कको खुद अय वनधायररत मापदण्ड भन्दा कम वा बराबर हुनैपछय ;



Former Foster Care Child (पूवय फोस्टर के यर बच्चा): Medicaid पूवय फोस्टर के यर बच्चालाइ स्वत: प्रदान गररनेछ जसलाइ त्यस्ता
बालबावलकाहरूको रूपमा पररभावषत गररएको छ जो DCYF द्वारा प्रमावणत गररए ऄनुसार 18 वषय भन्दा कम ईमेर हुँदा फोस्टर के यरमा
भएका र NH Medicaid मा भनाय भएका वथए, जो ऄवहले 26 वषय भन्दा कम ईमेरका छन् र Medical Assistance को ऄको श्रेणीका
लावग योग्य हुँदन
ै न्;



New Hampshire Health Protection Program (NHHPP/NHHPP-M) (न्यू हैम्पशायर स्वास््य संरक्षण काययक्रम): यस श्रेणीका
लावग योग्य वयस्कहरू कवम्तमा पवन 19 वषय ईमेरको र 65 वषय भन्दा कम ईमेरको हुनैपछय जो अवेदन ददएको समयमा गभयवती भएको
हुनुहुदैन, वा Medicare सुववधाहरूको भाग A वा B को लावग हकदार वा भनाय हुन सक्दैनन्, ऄवनवायय Medicaid कभरे ज ग्रुपका लावग
योग्य तथा भनाय हुन सक्दैनन् र 133% FPL भन्दा कम वा सो बराबरको खुद अय भएको हुनैपछय ; र



Family Planning MA(पररवार वनयोजन MA): यस सीवमत कभरे ज MA का योग्य व्यविहरू गभयवती भएको हुनुहुद
ँ न
ै र 196% FPL
भन्दा कम वा सो बराबरको खुद अय भएको हुनैपछय । यस प्रकारको सहायताले के वल पररवार वनयोजन सम्बवन्ध सेवाहरू मात्र समाववष्ट
गदयछ ।
यी काययक्रमहरूमा सहायता रकम सीमाको गणना गररदैन ।
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Medical Assistance (मेवडकल सहायता) का गैर-MAGI श्रेणीहरू
Medical Assistance हरू वनम्न गैर-MAGI श्रेणीहरूबाट पवन प्रदान गररन्छ । Medical Assistance का सबै गैर-MAGI श्रेणीहरूको सहायता
रकम पररक्षण छ:


State Supplement Program (SSP) Medical Assistance (MA) (राज्य पूरक काययक्रम मेवडकल सहायता): SSP ले, 65 वषय वा
सोभन्दा बढी ईमेरका कम-अय भएकाहरूलाइ OAA MA माफय त, 18 र 64 बीचको ईमेर भएकाहरूलाइ APTD MA माफय त र नेत्रहीनलाइ
ईमेर नहेररकन ANB MA माफय त के ही न्यू हैम्पशायर बावसन्दाहरूलाइ Medical Assistance प्रदान गदयछ ।
सहायता रकम सीमा = $1,500



Medicaid for Employed Adults with Disabilities (MEAD) (रोजगार भएका ऄपाङ्ग वयस्कहरूका लावग मेवडके ड): MEAD ले 18
र 64 बीचको ईमेरका काम गरररहेका ऄपाङ्ग वयस्कहरूलाइ मेवडकल कभरे ज प्रदान गदयछ । MEAD काययक्रमका लावग अय तथा
सहायता रकम सीमाहरू ऄन्य काययक्रमहरू भन्दा बढी छ र प्रत्येक वषय पररवतयन हुन्छ । के ही MEAD व्यविहरूले मेवडकल कभरे जका लावग
मावसक रूपमा वप्रवमयम भुिानी गनैपछय ।



Medicare Savings Program (MSP) (मेवडके यर बचत काययक्रम): [QMB, SLMB/SLMB135, QDWI] MSP ले के ही व्यविहरूलाइ
मावसक Medicare वप्रवमयमको खचयमा मद्दत गदयछ । QMB काययक्रमले Medicare काययक्रमसँग सम्बवन्धत सह-बीमा र कटौती रावशहरूमा
पवन मद्दत गदयछ । QMB/SLMB/SLMB135 सहायता रकम सीमा ऄन्य काययक्रम भन्दा बढी छ र प्रत्येक वषय पररवतयन हुन्छ । QDWI
सहायता रकम सीमा = $4,000 (HH 1) वा $6,000 (HH 2) ।



Nursing Facility (NF) Care (नर्थसङ्ग सुववधा स्याहार): यस काययक्रमले अर्थथक योग्यताका अवश्यकताहरू पुरा गने सीवमत संसाधन
भएका व्यविहरूको NF स्याहार खचयलाइ समाववष्ट गदयछ । NF स्याहार MAGI श्रेणीहरूमा पवन ईपलब्ध छ ।
सहायता रकम सीमा = $2,500



Home and Community-Based Care (HCBC) (गृह तथा समुदायमा-अधाररत स्याहार) र HCBC Choices for Independence (CFI)
(HCBC अत्मवनभयरताका लावग ववकल्पहरू): यी काययक्रमहरूले त्यस्ता व्यविहरूलाइ सहायता तथा सेवाहरू प्रदान गदयछन् जो नर्थसङ
सुववधा वा ऄन्य संस्थानमा बस्नुपने देवखन्छन् तर यदद वतनीहरूलाइ के ही बावहरी सहायता वमलेमा वतनीहरू अफ्नै घरमा वा समुदायमा नै
बस्न सक्थे । HCBC सेवाहरू MAGI श्रेणीहरूका लावग पवन ईपलब्ध छन् ।
यस काययक्रमका लावग सहायता रकम सीमाहरू फरक-फरक हुन्छन् ।
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Home Care for Children with Severe Disabilities (HC-CSD) (गवम्भर ऄपाङ्गता भएका बालबावलकाहरूका लावग गृह स्याहार):
यी घरमा अधाररत सेवाहरूका लावग योग्य बालबावलकाहरू भनेका ती हुन् जो NF स्याहार अय सीमाहरू पूरा गने अय भएका, गम्भीर
रूपमा ऄपाङ्ग, 19 वषय भन्दा कम ईमेरका छन् ।
सहायता रकम सीमा = $1,000

प्रदान गररने ऄन्य सहायता


In and Out Medical Assistance (आन एण्ड अईट मेवडकल सहायता): यदद तपाईंले कु नैपवन Medical Assistance काययक्रमका लावग
सबै मापदण्डहरू पूरा गनुयहुन्छ तर तपाईं अय सीमाभन्दा मावथ हुनुहुन्छ भने तपाईं ऄझै मावसक कटौती रावशको साथमा In and Out
Medicaid का लावग योग्य हुन सक्नुहुन्छ । Medicaid सहायता कटौती रावश पूरा गरे पवछ प्रदान गररन्छ । तपाईंले अवेदन ददनुभएको
Medical Assistance काययक्रमको अधारमा, त्यहाँ सहायता रकम सीमा हुनसक्छ ।



Emergency Assistance (EA) Program (अकवस्मक सहायता काययक्रम): EA काययक्रमले त्यस्ता योग्य पररवारहरू जो घरबार
वववहनताको ऄनुभव वा डरबाट गुविरहेको, ईपयोवगता सेवाहरूको समावप्त वा ताप, तातो पानी र/वा खाना पकाईने आन्धनको कवममा
रहेका छन् वतनीहरूलाइ भाडा वा ईपयोवगता सेवाहरूको धरौटीहरू, आन्धन ववतरण, वतनय बाँकी भाडा, वधतो, वा ईपयोवगता सेवा
वबलहरूका लावग भुिानी गनयमा मद्दत गदयछ । पररवारहरू FANF नगद सहायताका लावग, साथै यो प्राप्त नगरररहेको भएपवन, अर्थथक
तथा श्रेणीगत रूपले योग्य हुनुपछय ।



Emergency Medicaid for Non-Citizens (गैर-नागररकहरूलाइ अकवस्मक मेवडके ड): यदद तपाईं गैर-नागररक हो तर Medical
Assistance काययक्रमका लावग सबै मापदण्डहरू पूरा गनुयहुन्छ भने Emergency Medicaid ले तपाईंको प्रवास वस्थवतलाइ ध्यानमा
नरावख प्रसव-काल तथा प्रसव सवहत के ही अकवस्मक सेवाहरू समाववष्ट गनय सक्छ । अवेदन गनयका लावग SSNs अवश्यक छैनन् । तपाईंले
अवेदन ददनुभएको Medical Assistance काययक्रमका अधारमा, त्यहाँ सहायता रकम सीमा हुनसक्छ ।



Breast & Cervical Cancer Program (BCCP) (स्तन तथा पाठे घरको मुखको क्यान्सर काययक्रम): क्यान्सर ईपचारको वसलवसलाका
लावग ईपलब्ध यस सहायताका लावग योग्य व्यविहरू 65 वषय भन्दा मुवनका, ऄन्य Medical Assistance का लावग योग्य नभएका र
CDC द्वारा संचावलत BCC प्रारवम्भक पवहचान काययक्रमद्वारा breast & cervical cancer (BCC) का लावग पररक्षण गररएकाहरू हुन्छन ।
यो काययक्रमका लावग सहायता रकम सीमाहरू छैनन् ।

तपाईंले ईपलब्ध गराईनु पने प्रमाणहरू


ईमेर र पवहचान



नागररकता तथा SSN (सहायताको लावग अवेदन गदाय मात्र)



अय



पररवारमा तपाईंसँग बस्ने व्यविहरू र तपाईंसँगको नाता



न्यू हैम्पशायर वनवास ऄनुमवत

के ही काययक्रमहरूका लावग वनम्न कु राहरूको प्रमाण अवश्यक पनय सक्छ:


श्रोतहरू



मेवडकल खचयहरू वा ऄन्य अय कटौती



ऄपाङ्गता वा FNAF ववपन्नता



अवास खचय



संघीय कर दावखला वस्थवत



तपाईं र तपाईंको घरपररवारका ऄन्य मावनसहरू योग्य भएका ऄन्य
सुववधाहरू, जस्तै SSA/SSI/SSDI, बच्चाको भरणपोषण तथा VA, का
लावग अवेदन
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ऄब के हुन्छ ?
हामीले तपाईंको अवेदन प्राप्त गररसके पवछ, हामी सुववधाहरूका लावग तपाईंको योग्यताका बारे मा सके सम्म वछटो वनणयय गनेछौं । Medical
Assistance का MAGI श्रेणीहरूका लावग, यदद तपाईंले हामीलाइ वनवित जानकारी ददनुभएको छन् भने हामी “वास्तववक समय” मा नै
तपाईंको योग्यता वनधायरण गनय सक्छौं, तर यसले वनम्न समय वलन सक्छ:


Emergency Assistance का लावग 15 ददन;



Food Stamps तथा NH Child Care Scholarship का लावग 30 ददन;



FANF नगद, Medicaid का MAGI-श्रेणीहरू, OAA तथा ANB नगद वा Medical Assistance वा MSP का लावग 45 ददन; र



APTD नगद वा Medical Assistance, NF तथा HCBC/HC-CSD र MEAD का लावग 90 ददन ।

वनणयय भआसके पवछ, तपाइले वनणययको सूचना प्राप्त गनुयहुनेछ जसले तपाईंलाइ वनम्न कु राहरू भन्नेछ:


को योग्य छ र सुववधाहरूका लावग तपाईं के ऄपेक्षा गनय सक्नुहुन्छ;



तपाईंका सुववधाहरू कसरी वनधायरण गररयो;



तपाईंले कवहले देवख सुववधाहरू पाईन सुरू गनुयहुनेछ; र



यदद तपाईं हाम्रो वनणययसँग सहमत नभएमा तपाईंले कसरी पुनरावेदन दायर गनय सक्नुहुन्छ ।

सुववधाहरू कसरी ववतरण गररन्छन् ?
1. Cash and Food Stamps (नगद तथा फु ड स्याम्पहरू)
Electronic Funds Transfer (EFT) (ववद्युवतय फण्ड ट्रान्सफर) वा
Electronic Benefits Transfer (EBT) (ववद्युवतय सुववधा ट्रान्सफर)
नगद सहायता EFT वा EBT काडय माफय त ईपलब्ध छ । तपाईंको नगद ऄनुदान अआतबार वा वबदाको ददन भएतापवन मवहनाको 15औं र 30औं
ददनमा वबहान 6:00 बजे तपाईंको लावग ईपलब्ध हुन्छ ।
यदद तपाईं अफ्नो नगद ऄनुदान EFT माफय त प्राप्त गनय चाहनुहुन्छ भने तपाईंको नगद ऄनुदान तपाईंको चेदकङ वा बचत खातामा सोझै जम्मा
गररन्छ । तपाईं अफ्नो बैंकको ATM प्रयोग गनय सक्नुहुन्छ र पैसा वझक्दा ऄवधकांश समयहरूमा कु नै ATM कारोबार शुल्क वतनुय पदैन । तपाईंको
अफ्नो पैसामा ब्याज पवन कमाईन सक्नुहुन्छ । तपाईं अफ्नो नगद सुववधा EBT काडय माफय त प्राप्त गनय पवन रोज्न सक्नुहुन्छ । EBT काडयहरू डेवबट
काडयहरू जस्तै हुन् । Food Stamp हरू सधैं EBT काडय माफय त जारी गररन्छ ।
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Food Stamp सुववधाहरू के वल ईपयुि खाद्य वस्तुहरू मात्र दकन्न प्रयोग गनय सदकन्छ । एकपटक सदक्रय गररसके पवछ, तपाईंको EBT काडय
“QUEST” वा “Electronic Benefit Transfer” वचन्ह देखाएको कु नै पवन खाद्य खुिा पसलहरूमा प्रयोग गनय सदकन्छ । तपाईंका Food
Stamp सुववधाहरू तपाईंले योग्यता पाएको के ही ददनपवछबाट ईपलब्ध हुनेछ । त्यसपवछ, तपाईंका Food Stamp सुववधाहरू तपाईं
योग्य रहँदासम्म प्रत्येक मवहनाको 5औं ददनमा वबहान 6:00 बजे तपाईंको काडयमा थवपनेछन् ।



यदद तपाईं अफ्नो नगद ऄनुदान EBT काडयबाट प्राप्त गनय रोज्नुहुन्छ भने तपाईंले नगद खररद गदाय नगद पैसा दफताय पाएर वा “QUEST”
वचन्ह देखाआएको कु नै पवन ATM बाट अफ्नो सुववधामा पहुँच गनय सक्नुहुन्छ । तपाईं अफ्नो EBT काडय वा EBT काडयबाट प्राप्त नगद
प्रवतबवन्धत कारोबारमा प्रयोग गनुहु
य न्न भन्ने कु राको सुवनवित गनुयहोस्, RSA 650:1,III ऄनुसार ती कारोबारहरू भनेको 50% भन्दा बढी
देख्न सदकने सूची रक्सीजन्य पदाथय भएको स्टोरहरू, मुख्यतः ऄङ्गच्छे दन, डामेर वचन्ह बनाईने वा टाटु बनाईनेमा संलग्न स्थलहरू, जुवाघर
वा वसगार, पाआप, धुम्रपान वा सुतीजन्य स्टोर/सानो दोकान/पसलहरू, ऄवधकांश गाँजाका औषधालयहरू, 50% भन्दा बढी देख्न सदकने
सूची भआ वयस्क-लवक्षत मनोरञ्जन मावनने वस्तु वबक्री गने वा भाडामा ईपलब्ध गराईने व्यापाररक स्थलहरूको कारोबार हो । अफ्नो
EBT काडय वा अफ्नो EBT काडयबाट प्राप्त नगदलाइ प्रवतबवन्धत कारोबारमा प्रयोग गनायले RSA 167:7-b र He-W PART 608 ऄनुसार
नगद जररवाना हुनेछ । हरे क मवहनामा पवहलो 2 ATM वझकाआहरू वन:शुल्क हुन् (यद्यवप, तपाईंले प्रयोग गने ATM का अफ्नै शुल्कहरू
हुन सक्छन्), तर ऄनुमवत ददआएको 2 वन:शुल्क वझकाआहरू नाघेपवछ ईि क्यालेन्डर मवहनाको ऄववधमा तपाईंले हरे क पटक थप ATM
नगद वझक्दा EBT-सम्बवन्धत शुल्क लगाआनेछ । यो EBT-सम्बवन्धत शुल्क यदद कु नै ATM शुल्क लागेको छैन भने त्यो बेलामा मात्र लागू
हुन्छ ।

2. Medical Assistance
यदद तपाईं Medicaid को लावग योग्य हुनहुन्छ भने तपाईंको घरपररवारको प्रत्येक योग्य सदस्यका लावग एईटा स्थायी प्लावस्टकले बनेको
Medicaid ID (पररचय पत्र) प्राप्त गनुयहुनेछ । तपाईंले वनम्न कु राहरू गनुयपनेछ:


सबै काडयहरू सुरवक्षत स्थानमा राख्नुपनेछ;



तपाईंले अफ्नो वचदकत्सक, ऄस्पताल वा औषधी पसलबाट सेवाहरू वलनु ऄवघ वतनीहरूलाइ यो काडय देखाईनुपनेछ; र



प्रदायकले Medicaid बाट भुिानी स्वीकार गछयन् भन्ने सुवनवित गनुयपनेछ, वा तपाईं अफै ले वबल भुिानी गनुयपनेछ ।

3. NH Child Care Scholarship
NH Child Care Scholarship भुिानीहरू तपाईंको बाल स्याहार प्रदयाकको रोजाइ ऄनुसार सोझै प्रदान गररन्छन् । प्रदायकले वनम्न कु राहरू
गनुयपनेछ:


ववभागमा दताय हुनुपनेछ;



वतनीहरू तपाईंको बच्चाको प्रदायक हुन् भवन प्रमावणत गने ववभागद्वारा प्रदान गररने फाराम भनुयपनेछ;



योग्य बच्चाको लावग साप्तावहक वबजक फाराम भनुयपनेछ वा वेबबाट वबल दताय गनुयपनेछ; र



यदद कागजी वबल प्रयोग गरे को भएमा सेवा प्रदान गरे को 90 ददन वभत्र फारामको पछावडको ठे गानामा वबजक हुलाकद्वारा पठाईनुहोस्, वा
यदद वेबद्वारा वबल बुझाईन दताय भएको भए ववद्युवतय माध्यमद्वारा वबजक पेश गनुयहोस् ।

तपाईंको District Office (वजल्ला कायायलय) ले वबजक फारामहरू अपूर्थत गनेछ । यी प्रदक्रया पूणय रूपमा पूरा भएपवछ मात्र तपाईंको
प्रदायकले भुिानी प्राप्त गनेछन् ।
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तपाईं कवहलेसम्म सुववधाहरू प्राप्त गनय सक्नुहुन्छ ?
वनम्न काययक्रमहरूका लावग तपाईंले काययक्रमका अवश्यकताहरू पूरा गरररहँदासम्म, तपाईंले कवहलेसम्म सुववधाहरू प्राप्त गनय सक्नुहुन्छ भन्ने
कु राको कु नै सीमा छैन:


OAA, ANB तथा APTD नगद सहायता;



NF तथा HCBC/HC-CSD सेवाहरू सवहत medical assistance का सबै श्रेणीहरू;



Food Stamps; र



NH Child Care Scholarship

यद्यवप, संघीय तथा राज्य कानूनहरूले पररवारहरूले प्राप्त गनय सक्ने FANF नगद सहायताको समयलाइ 60 मवहनाभन्दा बढी नहुने गरी सीवमत
गने गदयछन् । तपाईंको वकय रले तपाईंलाइ प्रदान गररने सुववधाहरूमा हुने यो समय सीमा बारे स्पष्ट पानेछन् । यदद तपाईं सानो हुँदा तपाईंको
अमाबाबुहरूले नगद सहायता प्राप्त गनुयभएको वथयो भने ईि समय सीमाले तपाईंलाइ प्रभाव पाने छैन । तपाईंको समय सीमा तपाईंले
वयस्कको रूपमा सुववधाहरू प्राप्त गदाय सुरू हुन्छ ।

हामी तपाईंबाट के अशा राख्छौं
हामी तपाईंले वनम्न कु रा गनुयहुन्छ भन्ने अशा गछौं:


सही र पूरा जानकारी ददने;



तपाईंको योग्यता वनधायरण गनय अवश्यक पने प्रमाणहरू ईपलब्ध गराईने;



अफ्नो पाररवाररक सेवा ववशेषज्ञले वणयन गरे ऄनुसार तपाईंका सुववधाहरूलाइ प्रभाववत गनय सक्ने कु नै पवन पररवतयनहरूको ररपोटय गने
तथा प्रमाण ईपलब्ध गराईने;



हामीले तपाईंलाइ ददएका सबै सामग्रीहरू पढ्ने;



तपाईंले के ही कु रा नबुझ्दा प्रश्नहरू सोध्ने; र



सबै एपोआन्टमेन्टहरूमा जाने । यदद तपाईंले कु नै एपोआन्टमेन्ट वलन सक्नुहुन्न भने तपाईंले हामीलाइ तुरन्तै जानकारी गराईनै पछय । अफ्नो
एपोआन्टमेन्ट पूरा नगदाय पररणाम स्वरूप कम सुववधाहरू पाआने हुनसक्छ, तपाईंका सुववधाहरू रद्द गररन सक्छ, वा तपाईंका सुववधाहरू
समाप्त हुन सक्छन् ।
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