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स्वीकायय प्रमाणका उदाहरणहरू
ँ वनवेदन ददनुभएको सहायताको लावग अन्तवायताय ददनुपने छ भने कृ पया यी प्रमाणहरू आफ्नो अन्तवायताय ददन
यदद तपाईले
आउँ दा वलएर आउनुहोस् ।
ँ थप प्रमाणहरू उपलब्ध
द्रष्टव्य: जवहले पवन फू ड स्याम्पको लावग अन्तवायताय ददनुपछय, रअन्तवायतायपवछ पवन तपाईले
ँ प्रमाणहरू चावहएमा, तपाईले
ँ हामीलाई कु न-कु न
गराउनुपने हुन सक्छ । यदद अन्तवायताय ददनुपने हो र हामीलाई तपाईबाट
प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनुपने भनेर एउटा छु ट्टै पत्र प्राप्त गनुयहुनेछ ।
ँ े सहायताको लावग आवेदन गने पररवारका हरेक सदस्यको लावग सामावजक सुरक्षा नम्बर
पररवारका सबै सदस्यहरू: तपाईल
ँ ो पररवारका कसैले सुववधाहरूका लावग
वलएर आउनुपछय वा सो सहायताको लावग आवेदन गरे को देखाउनु पछय । यदद तपाईक
आवेदन गरररहेका छैनन् भने उनले सामावजक सुरक्षा नम्बर उपलब्ध गराउनु वा सो सहायताको लावग आवेदन गरे को
प्रमावणत गरररहनु पदैन । कु नै प्रकारको पररचयपत्र (ID) वलएर आउनुहोला, जस्तो चालक अनुमवतपत्र, रोजगारी वा
स्कू लको पररचयपत्र, अन्य सामावजक सेवा काययक्रमबाट प्राप्त पररचयपत्र, मतदाता पररचयपत्र वा जन्मदताय प्रमाणपत्र ।
आफ्नो वववाह दताय प्रमाणपत्र वा सम्बन्ध ववच्छेद वनणयय पवन वलएर आउनुहोला । घरपररवारमा अनुपवस्थत सबै
आमा/बाबुका लावग DCSS फाराम 725 भरेर हामीलाई बुझाउनुपछय ।
ववद्याथी हैवसयत : हामीलाई 16 वर्य वा त्योभन्दा बढी उमेरका जोकसैको लावग चालु शैवक्षक सत्रको स्कू ल तावलका
बुझाउनुपछय ।
ँ ो मेवडके ड काडयको प्रवत चाहहँदन
स्वास््य बीमा: पररवारका सबै सदस्यहरूको सबै बीमा काडय । हामीलाई तपाईक
ै ।
ँ ो वचदकत्सकले एउटा
स्वास््य अवस्था : यदद तपाई ँ दृवष्टवबहीन, अपाङ्ग वा अस्थायी रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईक
ँ ो अपेवक्षत वमवत उल्लेख भएको
फाराम भनुयपने हुनसक्छ । यदद तपाई ँ गभयवतीहुनुहुन्छ भने, आफ्नो वचदकत्सकबाट तपाईक
पत्र वलएर आउनुहोस् ।
ँ े भुक्तानी गनुप
गाडीहरू : हामीलाई वनम्न सवारी साधनको दताय/स्वावमत्व कागजात र तपाईल
य ने कु नै रकम बताउनुपनेछ :
कार, ट्रक, मोटरसाइकल, क्याम्पर, स्नोमोबाइल, वा डु ङ्गा ।
नगदका स्रोतहरू: हामीलाई वनम्नमध्ये कु नै खाताको मौज्दात लगायत हालका वववरणहरू उपलब्ध गराउनुपनेछ :
चल्ती/बचत खाता, पासबुक बचत खाता, क्रेवडट युवनयन खाता, दक्रस्मस क्लब खाता, सेयर/ऋणपत्र प्रमाणपत्र, बचत
प्रमाणपत्र (CD), कोर्, IRA/401k, दकयो, सामूवहक लगानी, मेवडकल बचत खाता, र हातमा रहेको कू ल नगद रकम ।
जीवन बीमा : हामीलाई पोवलसीको एक प्रवत र हालको अवङ्कत मूल्य र नगद मूल्य बताउनुपनेछ !
ँ ो घर लगायत, कू नै पवन घरजग्गाको बारे मा वनम्न वववरण चावहन्छ : दस्तावेज, वधतो/बन्धक
घरजग्गा : हामीलाई तपाईक
(साँवा र ब्याज), ररभसय मोर्ट्गेज (उल्टा वधतो), कर बीजक र घरधनी बीमा (घोर्णा पृष्ठ) ।
आय : आर्जयत आय : हालैको लगातार 4 हप्ताको तलब अधयकट्टी, वा DFA फाराम 756 । यसमा वनम्न पदयछन् : काययगत (अन
द जब) प्रवशक्षण, कायय अध्ययन, भत्ता/अनुदान, VISTA, गृष्मयाम युवा काययक्रम, ज्येष्ठ नागररक सामुदावयक सेवा, वा
जनगणना ववभागको आय ।
यदद स्वरोजगार भएमा : नाफा/नोक्सा वहसाब पृष्ठ, अनुसूची C, वा अन्य कर भुक्तानी रवसद ।
अनुपार्जयत आय : कु नै पवन स्रोतबाट प्राप्त आय, जस्तै : प्रान्तीय अवतररक्त आय, सामावजक सुरक्षा
(उत्तरजीवी/अपाङ्गता/अवकाश), बाल सहायता/वनवायह भरण (सबै कानुनी कागजात ल्याउनुहोस्), धमयपुत्रपुत्री ग्रहण
अनुदान/पालन पोर्ण भुक्तानी, VA पेन्सन, अन्य पेन्सन, अल्प/दीघयकालीन अपाङ्गता, कामदारको क्षवतपूर्तय, बेरोजगार
क्षवतपूर्तय सुववधाहरू, वार्र्यक अनुदान/कोर्/401 हजार आय, ब्याज/लाभाांश/रोयल्टी, दकराय आम्दानी, रे लमागय वा हड्ताल
सुववधाहरू ।
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ँ े काम गनुयभएको अवन्तम वमवत र कामबाट वनकाल्नुको कारण उल्लेख गररएको तपाईक
ँ ो
रोजगारबाट वनकावलएको : तपाईल
रोजगारदाताको पत्र र सो मवहनामा भुक्तानी गररएका सबै कु ल तलबका प्रमाणहरू, वा DFA फाराम 756 ।
ँ े
खचयहरू : भाडा खचय (भाडा भुक्तानी रवसद/भाडा सम्झौता/DFA फाराम 775/वलवखत साझा आश्रयस्थल कथन वा तपाईल
ँ ो रोजगारदाताको पत्र र सो मवहनामा
काम गनुयभएको अवन्तम वमवत र कामबाट वनकाल्नुको कारण उल्लेख गररएको तपाईक
भुक्तानी गररएका सबै कु ल तलबका प्रमाणहरू, वा DFA फाराम 768 यदद तपाई ँ खाना सँगै नखाने रुममेटसँग बस्नुहुन्छ
भने), वबजुली/पानी आदद खचय (वहरटङ/वबजुली/फोन/मोबाइल डेटा लगायत इन्टरनेट/इन्धन अनुदान स्वीकृ वत पत्र), बाल
ँ ो प्रदायकको पत्र/रद्द भएको चेक), 60 वर्य पुगेका वा अपाङ्ग जो कोहीको लावग मेवडकल खचय
स्याहार (रवसदहरू/तपाईक
(वबमारीले गदाय हुने जुनसुकै खचय, यातायात खचय र वयस्क ददवा सेवा लगायत)।
सबै फारामहरू वजल्ला कायायलय वा हाम्रो वेबसाइटको वनम्न ठे गानामा उपलब्ध छन् :
http://www.dhhs.nh.gov/dfa/forms.htm.
ँ ो अन्तवायतायमा छलफल गनय सदकन्छ ।
कु नै पवन प्रश्न तथा सरोकारहरूको बारे मा तपाईक
कृ पया सबै प्रमाणहरू आफै ँ सग
ँ वलएर आउनुहोला ।
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