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आवेदनतपाईंको अिधकार र िज मेवारी :
समय सीमा
तपाईंले आ नो जीवनकालमा 60-मिहना खाँचोमा परे का पिरवारको लािग िव तीय सहायता प्रा त गनर् सक्नुहु छ। तपाईं बालक छँ दा प्रा त गरे को सहयोग जीवनकालको
सीमामा गणना हुँदैन। तपाईं वय क भए प चात प्रा त भएका लाभबाट समय सीमा सु
हे रिवचार सहायताको कुनै समय सीमा छै न।

प्रशासिनक अपील
डीएचएचएसले गरे को कुनै पिन िनणर्यको स दभर्मा िच त बुझेन भने तपाईं वा
तपाईंको प्रितिनिध व गन कसैले

प्रशासिनक पुनरावेदनको लािग अनुरोध गनर्

सक्नुहु छ। प्रशासिनक पुनरावेदनमा तपाईंको लािग प्रितिनिध व गनर्को लािग

आफ त वा िमत्र सिहत, वकील, आफ, वा अक
सक्छ। डीएचएचएसले

यिक्तले प्रितिनिध व गनर्

कुनै पिन कानुनी सेवाको लागत ितन छै न,

एनएचमा िनःशु क र कम लागतका कानन
ु ी सेवाह

तर

हु छ। रा य पूरक कायर्क्रम, िचिक सा सहायता, खा य िटकट लाभ, वा बाल



िववाह, स ब ध िव छे द, नयाँ




बाल हे रिवचार प्रदायक;
ोतह

कुनै पिन मोठ योगफलका भुक्तानी वा ब दोब तको रिसद;



िनवास, वा आ यको लागत; वा



िनभर्रका हे रिवचारको

NH 1-800-735-2964 or 711.

गनर् सिक छ। य तो समीक्षाले तपाईंको पिरवारको िव तीय वा िचिक सा
यव था र अ य पिरि थितको गहन छानिबन गदर् छ। हामीले

तपाईको घर पिरवारको र तपाईंले डीएचएचएसलाई गरे को बयान िवषयमा
उपयुक्त

सहायताको

भुक्तानी

वा

िचिक सा कटौतीको, वा तपाइँको घरे लू लाभमा असर गनर् सक्ने

सामािजक सुरक्षा लाभग्राहीको लािग िचिक सा
तपाईंले ओएए, एएनबी, वा एपीटीडी कायर्क्रम अ तगर्त नगद सहयोग प्रा त
गद हुनुहु छ भने, र एउटा सामािजक सुरक्षा जीवन लागतमा वा अ य आयमा

अयोग्य बनाउँ छ, तर तपाईं अझै पिन अचार संशोधन नीित अ तगर्त

तपाईंको मािमला गुण तर िनय त्रण वा अ य सरकारी समीक्षाको लािग चयन

याङ्क, हािकम, क पनीह ,

बाल

विृ द्धले गदार् संयुक्त भएको यस विृ द्धले तपाईंलाई िव तीय सहायताको लािग

गुण तर िनय त्रण

अव था, जीउने

लागत,

अ य पिरवतर्नह ।

पमा िज ला कायार्लयमा वा DHHS, 105

271-4292 वा 1-800-852-3345 ext 4292; TDD Access: िरले

याङ्क वा बचत पैसा



उपल ध छन ्। तपाईंले

Pleasant Street, Concord, NH 03301-6521. टे िलफोन (603)

टक, तमसुक, वा

खाता(;

तल िदएको ठे गानामा प्रशासिनक पुनरावेदनको लािग अनुरोध गनर् सक्नुहु छ

वा मौिखक वा िलिखत

ज तै), नगद,

चा, आिद सबै घरे लू पिरवतर्नह ;

यापारीह , बाल हे रिवचार प्रदायकह , र अ य

ोतह संग स पकर् गनर् सक्छ । तपाईंले यी समीक्षाह मा सहयोग

िचिक सा सहायताको लािग हकदार हुन सक्नुहु छ।
एकपटक तपाईंले अचार संशोधन अ तगर्त मेिडकल सहायता प्रा त गनर् सु

गनुभ
र् यो भने, भिव यमा सामािजक सुरक्षा जीवन लागत बढे र तपाईंको
योग्यतामा असर पान छै न। तर, तपाईंको पिरि थितका अ य पिरवतर्नह ले

अझै तपाईंलाई िचिक सा सहायताको लािग अयोग्य बनाउन सक्छ।
तपाईं मािथका कायर्क्रमह

म ये कुनै एउटाबाट पैसा भुक्तानी प्रा त गनभ
ुर् यो

भने, तर भक्
ु तानी प्रा त गनर् चाहनुभएन भने, तपाईं अचार संशोधन अ तगर्त

आ नो िचिक सा सहायताको यो सुरक्षा हकदार हुनु हुनेछैन।

गनुभ
र् एन भने लाभ प्रा त नहुन सक्छ।

पिरवार आप्रवासी गनर् नोिटस

पिरवतर्नह प्रितवेदन
तपाईंले समय समयमा आ ना पिरि थितह को एउटा समीक्षा तयार गनर्

तपाईंले

वा

य हे रिवचार वा खा य िटकटह को म त प्रा त गनुभ
र् यो भने,

आव यक पनछ। तपाईंले फारम पूरा भरे र अि तम िमितस ममा िफतार् नगरे मा

यसले तपाईंको अ यागमन ि थितलाई प्रभािवत पान छै न। तपाईं वा तपाईंको

तपाईंको योग्यतामा असर गनर् सक्छ, तपाईंको नगद, बाल हे रिवचार र खा य

भने, यसले तपाईंलाई वा तपाईंको पिरवारका सद यह को अमेिरकी नागिरक

र

यिक्तगत साक्षा कारमा भाग निलनु भएमा िचिक सा सहायताको लािग

पिरवारका सद यले Medicaid वा खा य िटकटह

प्रा त वा प्रयोग गनभ
ुर् यो

िटकट ब द हुन सक्छ।

ब ने क्षमतालाई प्रभािवत पान छै न।

योग्यताको अविध छ भने, तपाईंले मात्र घरे लू पिरि थितमा ती पिरवतर्नह

हे रिवचारको लागतको लािग म त पाउनु भयो भने, र िवशेष गरे र यो लाभ

तपाईंले मात्र खा य िटकट लाभ गनुभ
र् एको छ र 4, 5, वा 6 मिहना

िरपोटर् गनर् आव यक छ जसले तपाईंको घरे लु आय गिरबी

तरदे िख 130%

तथािप, तपाईंले TANF ज तो नगद सहायता प्रा त गनह
ुर् ु छ वा निसर्ङ होम

तपाईंका पिरवारको एकमात्र आय हो भनेयसले तपाईंलाई , अमेिरकी नागिरक

मािथ पुग्नेछ।

ब नमा सम या िसजर्ना हुन सक्छ। तपाईंले आवेदन गनुर् अिघ, तपाईं कानुनी

आ नो खा य िटकट योग्यता अविध 4, 5, वा 6 मिहना छ भने, तपाईंले

नागिरकता र अ यागमन सेवा यए
ु ु छ।
ु ससीआइएस))संग स पकर् गनर् सक्नह

तपाईंले नगद, बाल हे रिवचार, िचिक सा सहायता प्रा त गनुभ
र् यो भने, वा
िवभागमा 10 िदन िभत्र पिरवतर्न योग्यता असर पान कारकमा पिरवतर्नको
लािग सूिचत गनप
ुर् छर् , ज तै:





आयको

ोत

एकजना घरे लू सद य वारा काम गरे को समय;

आ नो पिरवारमा कुनै पिन सद यको आयको रािश;

प्र नह को

मा यमले

आप्रवासीह को

म त

गन

एजे सी

वा

अमेिरकी

डी एफ ए एस आर 16-15

(एन ए)

सावधान!
तपाईंले हामीलाई भनेको वा िदएको केही पिन प्रमािणत गिरनेछ:

 संघीय, रा य र थानीय तरमा; र पिन
 जमानत स पकर् माफर्त र वा / यए
ु ससीआइएस,
इलेक्ट्रोिनक प्रमािणकरण उपकरणह संग क

IEVS, अ याव यक रे कडर्, एसएसए, िव तीय सं थाह र रोजगार डेटाबेस मात्र नभएर अ य

,

युटर िमलान ।

हामीले तपाईंलाई कायर्क्रमको लािग योग्यताको पुि ट गनर् र लाभ िनधार्रण गनर् यो सबै गदर् छ । हामीले यी

ोतह को प्रयोग गरे र प्रा त कुनै पिन जानकारी तपाईंले

हामीलाई प्रदान गरे को जानकारीसंग िमलेन भने तपाईंको सहायता अ वीकार गनर् सिक छलाभमा पिरवतर्न हुन सक्छ ,, र तपाईंलाई जािनजािन गलत जानकारी
प्रदान गनार्ले आपरािधक मािमला लाग्न सक्छ। तपाईंका घरको कुनै पिन सद यले केही उ े यको लािग यी िनयमह को ख डन गरे मा नगद सहयोग, बाल हे रिवचार
सहयोग र खा य िटकट कायर्क्रममा एक वषर् दे िख िलएर

थायी समयको लािग सहभागी हुनबाट वंिचत गनर् सिक छ। खा य िटकट कायर्क्रममा, तपाईंलाई

$2,50,000 स म द ड, 20 वषर्को जेल, वा दव
ु ै र खा य िटकट ऐनको उ लंघनको कारण रा य र संघीय

यव था अ तगर्त अिभयोजनको िवषय ब नु हुनेछ। तपाईं

दोषी हुनुभयो भने, अदालतले तपाईंलाई कैद गराउनु मात्र नभएर अक 18 मिहनाको लािग कायर्क्रममा सहभागी हुनबाट पिन वंिचत गराउन सक्छ।

• एफएस

नगनह
ुर् ोस ्
• झूटा

जानकारी निदनुहोस ् वा प्रा त गनर् वा लाभ प्रा त गनर् जारी राख्न

जानकारी नलुकाउनुहोस ्।

•

यापार वा तपाईंको पिरवारले प्रयोग गन अिधकार निदएका कुनै पिन

खा य िटकट (एफएस( लाभ नबे नुहोस ्।

• अयोग्य व तुह िक न एफएस लाभ प्रयोग नगनहुर् ोस ्।
• तपाईंको पिरवारले प्रा त गनर् नपाउने कुनै पिन लाभ प्रयोग नगनहुर् ोस ्।
• कसैलाई आ नो इबीटी काडर्को िपन निदनुहोस ्।
• डीएचएचएस वारा अनुमोिदत नगिरएका रोजगार स ब धी गितिविधह

डीएचएचएस बाल हे रिवचार सेवाह

•आ

नगदको लािग प्रयोग नगनह
ुर् ोस ्।

मा

भएका, ब्राि डङ, वा गोदना, खेल प्रित ठान, िसगार, पाइप,
पसलह मा /

टप /, गाँजा औषधी पसल, वा दे िखने

सूचीको 50% भ दा िबक्री वा भाडामा िलएका कारोबार वय कउ मुख -

मनोर जनको लािग।

• तपाईंसंग

खानेकुरा िक ने समयमा आ नो इबीटी काडर् साथैमा नहु जेल

आ नो एफएस

लाभले

खानेकुरा िक ने प्रयास नगनह
ुर् ोस ्। तपाईँले 1

िदन खानेकुरा िकनेर अक

िदन आ नो इबीटी एफएस लाभबाट यसको

लािग ितनुर् हुने छै न।

गनर्को लािग पिहचान वा िनवास

यिक्तले एकै समयमा धेरै लाभ प्रा त
थान सही निदएर शङ्का पद कथन वा

प्रितिनिध व गरे र दोषी पाइएको 10 वषर् िव तीय सहायता र खा य िटकट
लाभको लािग अयोग्य हुनेछ।

यापार गनलाई

एफएस कायर्क्रममा सहभागी दे िख पिहलो दोषको लािग मिहना र दो ो
दोषको लािग

थायी

पमा िनषेध गिरनेछ।

पिन

त करी

कायर्क्रममा एफएस लाभबाट खरीद वा िबक्रीको लािग प्रथम दोषको

लािग 1 वषर्को लािग, दो ो दोषको लािग 2 वषर्, र ते ोको लािग

थायी

सामािजक सुरक्षा ऐनको धारा 1128बी ले िचिक सा सहायता लाभको लािग

तपाईंको आवेदन वा प्राि त स ब धमा शङ्का पद कायर् र झूटा िरपोिटर् ङको

लािग संघीय पेना टी प्रदान गदर् छ।
एउटा

यिक्तलाई झूटा मािनने र जािनजािन गरे को झूटा बयानको लािग

संघीय अदालतमा मु ा लाग्न सक्छ र यसले िचिक सा सहायता कायर्क्रम
अ तगर्त कुनै पिन लाभ वा भक्
ु तानीको लािग योग्यतामा असर गछर् ।
एक

यिक्तलाई कुनै पिन कुरा लुकाएको कारण वा कुनै पिन लाभ वा

भुक्तानी वा उ े यदे िख बाहे क प्रयोग गरे को

पा तरण गदार् असर गछर् साथै

कुनै पिन घटनाको खुलासा गनर् असफल भएमा मु ा लाग्न सक्छ।

,

यव थाले

िचिक सा सहायताको प्र तुत स दभर्मा घूस, अनैितकता वा छूटको लािग द ड

िद छ।

एक अविध 1 वषर् भ दा बढी छै न लािग िचिक सा सहायता लाभको हािन गनर्
सक्नुहु छ। पेना टी छै न थप 5 वषर्, वा दव
ु ै लािग जिरवाना अप $ 25,000

जािनजािन झूटो बयान / कायर्क्रम उ लङ्घन (आइपीभी)
जानीबझ
ु ी कसैले झट
ू ा बयान गदर् छ वा उसको पिरि थित िबगान वा आ नो

स पि त,

पिरि थितको

याला, आय वा
केही

ोतह को प्राि त र ियनीह मा असर पान

पिरवतर्नमा

खुलासा

गनर्

असफल

भएमा

यसलाई रा य यव थाको उ लङ्घन मािन छ। यी पेना टीह

अदालतमामा दोषी पाइएको कुनै पिन यिक्त:
लाभको लािग िविनमयमा कुनै िनयि त्रत पदाथर्को

कुनै

र

जसले

सहायताको लािग उसको प्रारि भक वा जारी योग्यतामा दोष फेला परे मा

त करी खा य िटकट (एफएस) लाभ
• एफएस

बढीको

पमा अयोग्य हुनेछ।

वा कैद छन ्।

पिहचान र िनवास
डीएचएचएस प्रा त गन कुनै पिन

• एफएस

$500 भ दा

थायी

िचिक सा सहायतामा ठगी

नगनह
ुर् ोस ् जसमा सूचीको 50% भ दा बढी रक्सी छ, वा यो मुख्यतया शरीर
धुवाँ, वा सुतीर् पसलह

यापार, वा एफएसमा

गरे मा एफएस लाभको लािग

पमा िनलि बत हुनेछ।

नो इबीटी काडर्बाट ती पसलह मा नगदको लािग इबीटी काडर्को प्रयोग

छे नु पन कायर्ह

पदाथर्को

लाभको लािग िविनमयमा गोला, बा द, हातहितयार, वा िव फोटक

24

हुनए वगर्को :

कसूर जसमा मौिद्रक वासामान वा सेवाह को मू य $1,000 नाघ्नेछ; वगर् बी
को कसूर जहाँ मू य $100 भ दा बढी; र दरु ाचार द ड जहाँ $100 भ दा
बढी द ड छै न। आरएसए 167: 17-बी र 17-सी।
खा य िटकट कायर्क्रममा जािनजािन कायर्क्रम उ लंघन आइपीभी)) गन कसैले
पिन पिहलो उ लंघनको लािग मह 12ि◌ना दो ो उ लंघनको लािग ,24
मिहनाको र ते ो उ लंघनको लािग

थायी

पमा लाभ प्रा त गनर् सक्दै न।

