तपाईं वा तपाईंको साथमा फुड स््याम्प प्राप्त गने अन्य कोही 18 दे खि 50 वर्ष उमेि वगषमा पनह
ुष ु न्छ, तपाईंहरूमा कोही आश्रित छै नन ्, ि काम गनष
सक्षम हुनुहुन्छ भने, यस फुड स््याम्प कायषक्रमले तपाईंलाई एक ABAWD (कोही आश्रित नभएको हृष्ट-पुष्ट वयस्क) मान्नेछ। फुड स््याम्प
लाभहरू प्राप्त गनष ि त्यसो गनष जािी िाख्न ABAWD हरूका केही ववशेर् काम-सम्बन्धी ननयमहरू छन ्। तपाईं एक ABAWD हुनुहुन्छ भने,
तपाईंले:


काम गनप
ुष छष ;



िोजगाि गनतववश्रध गनप
ुष छष , जसको मतलब कुनै ननकायको लाश्रग स्वयंसेवकको रूपमा काम गनप
ुष छष ; वा



ववशेर् िोजगाि-ताललम कायषक्रममा सहभागी हुनुपछष , जस्तै कुनै सामुदानयक कलेजको प्रलशक्षण कायषक्रम।

तपाईंले यीमध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी क्रक्रयाकलापहरू कम्म्तमा पनन हप्तामा 20 घण्टा (महहनामा 80 घण्टा) गनप
ुष ने हुन्छ।
तपाईं एक (काम गनष सक्षम ि बच्चा नभएको) ABAWD हुनुहुन्छ ि तपाईं यी ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरू पालना गरििहनुभएको छै न भने,
36 महहनाको अवश्रधमा तपाईंले 3 महहनाको लाश्रग मात्र फुड स््याम्प लाभहरू प्राप्त गनह
ुष ु नेछ। ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरू पालना नगरिएको
उक्त 3-महने अवश्रध पश्चात, तपाईंका फुड स््याम्प लाभहरू समाप्त हुनेछन ्। तपाईंले तबसम्म फुड स््याम्प लाभहरू पुन: प्राप्त गनष सक्नुहुन्न
जबसम्म:


36 महहना समाप्त हुुँदैन;



ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरू पूनतष हुुँदैनन ्; वा



उक्त ABAWD ले ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरूबाट छुटकािा

प्राप्त गदै न।

नोभेम्बर 1, 2012 दे खि फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्राप्त गरररहे का ABAWD हरूको लागग, 36-महहने ABAWD अवगि नोभेम्बर 01, 2012 बाट सुरू
हुन्छ।
अन्य सबैको लागग, उक्त 36-महहने ABAWD अवगि, नोभेम्बर 01, 2012 पछछ तपाईंले फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्राप्त गनन सुरू गनभ
ुन एको महहनाबाट
सुरू हुन्छ।
ABAWD हरूले हामीलाई उनीहरू ABAWD काम-सम्बन्िी छनयमहरू पालना गरररहे का छन ् भछन दे िाउनुपने हुन्छ।
ABAWD ले उनीहरूले यी छनयमहरू पालना गरररहे का छन ् भछन प्रमाखित गनन सकेनन ् भने, उक्त ABAWD को फुड स्ट्याम्प लाभहरू 3 महहनामा
समाप्त हुनेछन ्।
उक्त ABAWD ले अन्य व्यक्क्तहरूको साथमा फुड स्ट्याम्प प्राप्त गरररहे को छ र ABAWD काम-सम्बन्िी छनयमहरू पालना गरररहे को छै न भने,
यसो हुनेछ: उक्त ABAWD को आम्दानी तथा स्रोतहरूलाई फुड स्ट्याम्प प्राप्त गने अन्य व्यक्क्तहरूको आम्दानी तथा स्रोतहरूको साथमा सक्म्मललत
गनन जारी राखिनेछ, तर उक्त ABAWD लाई फुड स्ट्याम्प प्राप्त गने त्यस समह
ू को आकारमा समावेश गररनेछैन। यसको मतलब फुड स्ट्याम्प
प्राप्त गने अन्य व्यक्क्तहरूले पाउने लाभको मात्रा कम हुनेछ।
उक्त ABAWD ले हामीलाई ननम्नको प्रमाण प्रस्तत
ु गिे मा फुड स््याम्प लाभहरू परिवतषन हुनेछैनन ्:


हाल हप्तामा 20 घण्टा वा महहनामा 80 घण्टा काम गरििहे को छ;



हाल हप्तामा 20 घण्टा वा महहनामा 80 घण्टा कुनै िोजगाि गनतववश्रध गरििहे को छ, िोजगाि-ताललम कायषक्रममा सहभागी भइिहे को छ, वा
काम, िोजगाि गनतववश्रध वा िोजगाि-ताललमको कुनै एक संयोजन गरििहे को छ; वा



ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरूबाट छुटकािा

प्राप्त गिे को छ।

ननम्न अवस्थामा ABAWD ले ABAWD काम-सम्बन्धी ननयमहरूबाट छुटकािा

प्राप्त गनेछ:



ABAWD ले कायष दताष ननयमहरूबाट छुटकािा पाएको छ (सूचीको लाश्रग फुड स््याम्प म्यानुअल भाग 809 हे नह
ुष ोस ्)



ABAWD को उमेि 18 वर्षभन्दा कम छ वा 50 वर्ष नाघेको बढी छ;



ABAWD गभषवती भएको छ;



ABAWD ले अन्य व्यम्क्तहरूको साथमा फुड स््याम्प प्राप्त गरििहे को छ, ि उनीहरूमध्ये कम्म्तमा पनन एकजनाको उमेि 18 वर्ष पग
ु ेको छै न;
वा



ABAWD उच्च बेिोजगाि दि भएको ि/वा कम मात्रामा िोजगाि उपलब्ध भएको ननम्श्चत क्षेत्रमा बसोबास गछष ।
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