NH स्वास््य तथा मानव सेवा ववभाग (DHHS) ले



बन्डहरूको बारे मा िानकारी;

आश्रित बालबाललका भएका परिवािहरूलाई गिीब
परिवािहरूलाई आश्रथिक सहयोग (FANF) कायिक्रम



मार्ित नगद भत्ताहरू प्रदान गदि छ।
को

लागि

योग्य



अलििावकीय सहायता वा हे रचाहबाट वञ्चचत िएको

हुनुपर्छ । NH मा यसको अथछ आमाबुवाको मत्ृ यु
िएको र्, घर र्ोडेको र्, वा शारीररक वा मानलसक
अशक्त र् िन्ने लाग्र्। कायछक्रमका लागि परू ा
िनुप
छ ने अन्य आवश्यकताहरू पनन र्न ्। नतनीहरूको
तल व्याख्या िररएको र्।

आवेदन ददन सञ्िलो र्! तपाईं यसरी आवेदन ददन
सक्नह
ु ु न्र्:


https://nheasy.nh.gov मा िानह
ु ोस ्, र अनलाई
आवेदन िनुह
छ ोस ्;



तपाईं

बाट

www.dhhs.nh.gov/dfa/apply

आवेदन फाराम प्रिन्ट िनछ सक्नुहुन्र्। त्यसपनर्
पूरा िरे र हामीलाई पठाउनुहोस ्; वा


आवदे न ददन तपाईं आफ्नो स्थानीय DHHS
ञ्िल्ला कायाछलयमा सम्पकछ िनछ सक्नुहुन्र्।

तपाईंले आफ्नो अवस्था र आवश्यकताहरूको बारे मा
पाररवाररक सेवा प्रवशेषज्ञ (FSS) सँि पनन कुरा

िनप
ुछ र्छ । यस अन्तवाछताछका दौरान, FSS ले तपाईंलाई

कायछक्रमका लागि आवश्यक पने कुराहरूको बारे मा
िन्नेर्। FSS ले तपाईंलाई तपाईंका ित्ताहरूका
बारे मा पनन िन्नेर्।
तपाईंले आफ्नो FSS सँि कुरा िदाछ आफूसँिै आफ्ना
पररवारका

सबै

सदस्यहरूको

िानकारीहरू ललएर िानुहोस ्:


घरको सबै आम्दानीको िमाण;

बारे मा

ननम्न

सप्रु वधाहरू,

िररन्र्।

मेडडकल

तपाईं

फुड

सहायता,

बाल

स््याम्प

स्याहार,वा

स्वालमत्व पत्र, र अन्य कुनैपनन आम्दानीहरू;
सामाञ्िक सुरक्षा काडछहरू यदद कुनै सदस्यसँि

मलाई जाश्रगि खोज्न मद्दत गनुि लमल्नेछ?

सबै

सवारी-साधनहरूको

िशासनमा त्यसको लागि आवेदन ददनप
ु ने र्; र

सम्बन्ध प्रवच्र्े द, संरक्षकत्व, वा बाल सहायताका
बारे मा अदालतले ददएका आदे शहरू।

आकारको

लागि

िुक्तानी

मानदण्डसँि

तुलना िदछ र्ौं। FANF का लागि योग्य हुन, कामबाट
िाप्त हुने तपाईंको कुल आम्दानी, 20% घटाउँ दा,
तपाईंसँि िएको कुनै अन्य आम्दानी (बाल सहायता

सदहत) लाई िोड्दा, केही खचछहरू र अन्य कटे ती
रकमहरू (िस्तै तपाईंले काम िदाछ आफ्नो बच्चाको
लागि

तपाईंले

िरे को

िुक्तानी) घटाउँ दा, तपाईंको

पररवारको आकारको लागि िक्
ु तानी मानदण्ड िन्दा
कम हुनप
ु र्छ ।

यदद तपाईं यो पदहलो परीक्षामा सफल हुनि
ु यो िने,
हामी कामबाट िाप्त हुने कुनैपनन आम्दानीको 50%

निद

ित्ताहरू

पाउन

तपाईंको

िरे र स्वावलम्बी हुन सहयोि िदछ र्। NHEP रोििार
परामशछदाता प्रवशेषज्ञहरू (ECS) ले तपाईंको िागिर
यदद तपाईंले NHEP मा सहिािी हुन आवश्यक र्
िने, तपाईं सहिािी हुनैपर्छ । यदद तपाईंले त्यसको

लागि अस्वीकार िनि
ुछ यो, वा उपयक्
ु त िागिर स्वीकार
िनछ वा धारण िनछ अस्वीकार िनुि
छ यो िने, तपाईंका
निद

ित्ताहरू

घटाइन

सक्र्

वा

समाप्त

नै

हुनसक्र्। यदद तपाईंले सहिािी हुन आवश्यक र्ै न
िने, तपाईंलाई स्वेञ्च्र्क ननणछय िनछ िनननेर्।

बाँकी

तपाईंले िागिर पाएकोमा वा आत्म-ननिछर िइरहे कोमा
एक डलरका लागि, तपाईंको FANF निद ित्ता केवल

FANF निद

िएको कारणले यदद तपाईंको FANF निद बन्द ियो

िुक्तानी मानदण्डसँि तुलना िनेर्ौं।

दई
ु पटक

िदान

िररनेर्न ्। ित्येक िुक्तानी तपाईंको मालसक निद
ित्ताको आधा िािसँि बराबर हुनेर्।
तपाईंले

आफ्नो

निद

ित्तालाई

खाना,

वास,

उपयोिीताहरू (बबिुली, पानी तथा टे लीफोन आदी), र

50 सेन्टले मात्र घ्नेर्। तपाईंको आिछनमा वप्रृ ि
िने, तपाईं 12 मदहनाका लागि प्रवस्ताररत मेडडकल
सहायता (EMA) तथा बाल स्याहार र फुड स््याम्प
सुप्रवधाहरूका लागि अझै योग्य हुन सक्नुहुनेर्।

यदद मैले काम गनि सकेन भने के हुन्छ?

तपाईं

स्थायी

शारीररक

वा

मानलसक

अपाङ्िताका कारण काम िनछ सक्नुहुन्न तथा
तपाईं APTD, ANB, वा OAA राज्य कायछक्रम

अन्तिछत SSI वा SSDI, निद वा मेडडकल
सहायता

िाप्त िरररहनु िएको

र्

वा

VA

अपाङ्िता (80% रे दटङ वा सोिन्दा बढी) पाइरहनु
िएको र् िने;


यस्तो अवस्थामा कुनै अलििावक र्ै न िने। यो

तब मात्र हुन्र् यदद बच्चाको स्याहार नतनीहरूका
लागि FANF िाप्त निने नातेदार (आमाबुवा

खोज्ने र आत्म-ननिछर बन्ने ियासमा सघाउनेर्न ्।

आम्दानीलाई पन
ु : तपाईंको पररवारको आकारको लागि
मदहनामा

यदद

हुनैपर्छ । NHEP ले हृष्ट-पुष्ट व्यसक
माननसहरूलाई रोििार र िलशक्षण सेवाहरू िदान

हामी तपाईंलाई पुरस्कृत िनेर्ौं। तपाईंले आिछन िने

ित्ताहरू



सहिािी

िनेर्

तपाईंको पररवारले मालसक निद ित्ता कनत िाप्त
िनछ

यदद तपाईं 60 वा सोिन्दा बढी उमेरको हुनह
ु ु न्र्
िने;

NHEP मा

मैले जाश्रगि पायो भने के हुन्छ?

ननधाछरण



पदहले” हो। यसको अथछ ित्येक NHEP िनतप्रवगधको

घटाएर तपाईंको आम्दानीलाई पुन: िणना िनेर्ौं।
िनन

हुनेर् िन्ने अपेक्षा िररन्र्। ननम्न अवस्थामा तपाईं
NHEP बाट र्ुट पाउन सक्नुहुन्र्:

नामक हाम्रो कायछक्रमको केन्र िनेको नै “काम

माननसहरूले

मेिो नगद भत्ता कतत हुनेछ?
पररवारको

लमल्नेर्! न्यू ह्याम्सायर रोििार कायछक्रम (NHEP),

यदद तपाईं 16 दे खख 60 वषछ बीचको उमेरको हुनुहुन्र्
िने, छुट नहुँदा सम्म तपाईं NHEP मा सहिािी हुनु

एक लक्ष्य र् त्यो हो - रोििार। हृष्ट-पुष्ट वयस्क

हामी तपाईंको घरको मालसक आम्दानीलाई तपाईंको

म कसिी आवेदन ददन सक्छु?

अपेक्षा

आपतकालीन सहायतका लागि पनन योग्य हुन सक्नु
हुनेर्।

रहे का

नम्बर र्ै न बने, उक्त व्यञ्क्तले सामाञ्िक सुरक्षा


लुिा-कपडाहरूका लागि िुक्तानी िनछ ियोि िनुछहुनेर्
िन्ने

सदटछ फफकेट अफ डडपोञ्िट, घरका सदस्यहरूको
स्वालमत्वमा

हुन तपाईं आगित
बालबाललकाको साथमा NH मा बसेको हुनुपर्छ । बच्चा
FANF

निद रकम, चल्ती तथा बचत खाताहरू, स्टक र

बाहे क) द्वारा स्याहार िइरहे को र् िने; वा


NHEP मा सहिािी िएको एक वषछ पनर्, यदद
तपाईंलाई

रोििारमा

समाधान

िनै

नसफकने

बाधाहरू आए िने।

मेिो बच्चाको गैि-संिक्षकत्व अलभभावकबाट
प्राप्त हुने सहायताको बािे मा के हुन्छ?

िब तपाईं FANF का केही ननञ्श्चत विछहरूका लागि
आवेदन ददनुहुन्र्, त्यनत बेला तपाईं DHHS लाई
आफ्ना बाल स्याहार िुक्तानीहरूको अगधकार स्वत:

िदान िनह
ुछ ु न्र्। यसको मतलब तपाईंले DHHS लाई
यी विछहरूको FANF िाप्त िने प्तपाईंको घरको कुनै

व्यञ्क्तको तफछबाट िररने कुनैपनन बाल स्याहार पैसा

िुक्तानी संकलन िने तथा राख्ने अगधकार िदान
िनुि
छ एको र्। यदद तपाईं आगथछक सहायताको लागि
योग्य

हुनह
ु ु न्र्
आवश्यक बाल

िने, िैर-संरक्षकत्व

अलििावकले

स्याहार

िरे पनन

िक्
ु तानीहरू

वा

निरे पनन तपाईं आगथछक सहायता िाप्त िनुछ हुनेर्।

तपाईंले आफ्नो कायछकताछलाई आफूले िैर-संरक्षकत्व

तपाईं मेडडकल सहायता, फुड स््याम्प सुप्रवधाहरू, बाल

िक्
ु तानीहरूको बारे मा िन्नैपर्छ । यदद अन्य आम्दानी

अन्य DHHS कायछक्रमहरूका लागि पनन योग्य हुन
सक्नुहुन्र्। तपाईंको FSS ले तपाईंसँि कायछक्रमहरूका

अलििावकबाट लसधै िाप्त िने कुनैपनन बाल स्याहार
सञ्म्मललत

तपाईंको

बाल

सहायता

चेक

रकम

तपाईंको निद ित्तािन्दा बढी हुन्र् िने, तपाईंको
ित्ता बन्द हुनेर् र सट्टमा तपाईंले बाल स्याहार
िुक्तानीहरू िाप्त िनुछ हुनेर्।
यलस

तपाईं

बाल

सहायता

पाउनुहुन्र्

र

यसको

अगधकार DHHS लाई ददइएको र् तथा त्यसद्वारा
राखखने िररन्र् िने, योग्यता ननधाछरण िनछ तपाईंको
निद ित्ता निइ यसको ियोि िररनेर्। यदद तपाईं
आफ्नो निद ित्ताको लागि अयोग्य हुनुियो िने
DHHS िाप्त िने कुनैपनन बाल सहायता तपाईंलाई

स्याहार र्ात्रवञ्ृ त्त, वा आपतकालीन सहायता िस्ता

बारे मा कुरा िने र् र नतनीहरूका लागि आवेदन ददन
तपाईंलाई सहयोि िनेर्।

मेिा अश्रिकािहरू के-के हुन ्?

DHHS ले तपाईंलाई बाल सहायाताको कानूनी आदे श
िाप्त िनछ, र आवश्यक िएमा, प्रपतत्ृ व स्थाप्रपत िनछ

सहायताको लागि आवेदन ददने;



सम्मानपण
ू छ व्यवहार पाउने;



यदद योग्य र् िने शीघ्र िुक्तानी पाउने;



आफ्नो मुद्दामा िररएको ननणछयको ललखखत सूचना

अलििावक पदहचान िनछ तथा खोज्न कायछकताछसँि

सहकायछ िनुप
छ र्छ । यदद तपाईं आगथछक सहायता िाप्त

िनह
ुछ ु न्र् तर सहकायछ िनह
ुछ ु न्न िने, तपाईंको निद
ित्ता घटाइनेर् वा समाप्त पनन हुनसक्र्।
यदद तपाईंसँि िैर-संरक्षकत्व अलििावक पदहचान
िनछ तथा खोज्न सहकायछ निने पररवार/घरे लु दहंसा
िस्ता उपयुक्त कारक कारणहरू र्न ्, वा धमछ सन्तान
ग्रहणको

लागि

तपाईंका

कानूनी

कायछवाहीहरू

प्रवचारागधन र्न ् िने, DHHS ले बाल सहायताको

पनर् नलाग्न वा तपाईंको निद ित्ता नघटाउन
सक्र्। तपाईंको कायछकताले यसबारे मा तपाईंसँि कुरा
िनेर् र बाल सहायता आवश्यकताहरूमा सहकायछ

निनुक
छ ा उपयुक्त कारक कारणहरूको बारे मा स्पष्ट
पानेर्।

के म अन्य सहोग प्राप्त गनि सक्छु?

अगधवक्ता ल्याउन पाउने;


आफ्नो मुद्दाको रे कडछ िोप्य राखखनुपने; र



आफ्नो निद ित्ता कसरी ियोि िने िन्ने बारे

प्रशासतनक अवपलहरू
यदद

तपाईं

आफ्नो

मद्द
ु ामा

ललइएको

कदमसँि

आवश्यकताहरू बारे का ननणछयहरू पदछ र्न ्। िशासननक

हुनुहुन्र् िन्ने कुरा अप्रपल अगधकारीलाई स्पष्ट पानछ
सक्नुहुन्र्।

भेदभाव
ित्येक

मुद्दामा

तथ्यहरूका

आधारमा

ननणछय ललने िदछ र्। यदद तपाईं आफूलाई उमेर,

िनछ

रािनैनतक आस्थाका आधारमा िेदािव िररएको र्

सक्नुहुन्न, िनतबञ्न्धत कारोबाहरू ती हुन ् िसमा
दे खखने सामानको 50% िन्दा बढी अल्कोहल हुने,

िन्ने लाग्र् िने, NH DHHS लोकपाल, 129 ञ्प्लिन्ट
ञ्स्िट, कन्कडछ, NH, 03301-3857; टे लीफोन (603)

िसमा बबक्री हुने वा िाडामा िाप्त हुने दे खखने
सामानको 50% िन्दा बढी सामग्री RSA

मा सम्पकछ िनुह
छ ोस ्। तपाईंले यसमा सम्पकछ िरे कै

650:1,III अनुसार वयस्क-लक्षक्षत मनोरचिनका

मेिा जजम्मेवािीहरू के-के हुन ्?

कुनैपनन

िेलमङ

स्थापना, वा

ती

कारोबारहरू

लागि हुन ्। आफ्नो EBT काडछ वा आफ्नो EBT
काडछबाट निद िनतबञ्न्धत कारोबारमा ियोि िनाछले

रहे नर्

िने, तपाईं

सहायता

271-6941 वा 1-800-852-3345, एक्स्टे न्शन 6941
कारण तपाईंसँि बदला ललइने र्ै न।

सत्य कुिा भन्ने

िाप्त

िनुह
छ ु ने र्ै न।

प्रमाण उपलब्ि गिाउने
रालश, तपाईंसँि िएको संसाधनहरूको मल्
ू य, तपाईंको
घरको

मूल्य, तपाईंको
नािररकता

ठे िाना, तपाईंको

ञ्स्थनत, र

कुनै

वा

तपाईंको

रकम

ित्ताको

रालश

पदहचान,

पनन

अन्य

बारे

िमाण

ददनप
ु र्छ ।

लशक्षक्षत हुनह
ु ोस ्
हामीबाट िाप्त िने सबै सूचनाहरू तपाईंले पढ्नुपर्छ
र

ती

सूचनाहरूमा

ददइएको

समय

सीमा

लित्र

िनतफक्रया ददनुपर्छ । तपाईंले िाप्त िने सहयोिको
कायछक्रमहरूको

लागि

योग्यता

आवश्यकताहरूको

बारे मा िान्नु तपाईंको उत्तरदानयत्व हो।

ललङ्ि, िानत, वणछ, अपाङ्िता, राञ्ष्िय मूल, धमछ वा

ियोि

िएको

कारणहरू िसले तपाईंको योग्यतालाई असर िनछसक्र्

अनद
ु ान EBT काडछबाट िाप्त िनछ रोज्नुहुन्र्
िने, तपाईं िनतबञ्न्धत कारोबारमा आफ्नो EBT
निद

िाँच-पड्ताल िनेर्ौं। यदद तपाईंले हामीलाई सत्य

तपाईंको

DHHS ले

EBT काडछबाट

िवाफ

तपाईंले तपाईंको पररवारले िाप्त िने आमदानीको

ननणछय िनछ पाउने। यदद तपाईं आफ्नो निद

काडछ, वा

सही

सहायता तपाईंको DHHS ञ्िल्ला कायाछलयमा पाउन

िने, र उक्त सम्मेलन र/वा अप्रपलमा साथी वा

असन्तुष्ट

िश्नहरूको

िन्नु

अप्रपलमा, तपाईं ललइएको कदमसँि फकन असन्तुष्ट

ननणछयसँि

सोध्ने

हुनुहुन्न िने, कृपया िश्नहरू सोध्नुहोस ्। यदद तपाईं
अझै सन्तुष्ट हुनुहुन्न वा बुझ्नु िएन िने,

हुँदा

DHHS को

सम्मेलन र/वा िशासननक अप्रपलका लागि आग्रह

अदालतको आदे श र्ै न िने, तपाईंले िैर-संरक्षकत्व

यदद तपाईं सूचना र DHHS कायछकताछसँि सन्तुष्ट

असहमत हुनुहुन्र् िने तपाईं आप्रपलका लागि आग्रह
िनछ
सक्नुहुन्र्।
यसमा
िागिर
सम्बन्धी

यदद

हामीले

कुरा सत्य हो वा होइन िनन सनु नञ्श्चत िनछ हामी

वेबसाइट हे नुछहोस ्, वा कायछलमा नै िानुहोस ्।

बारे मा िान्न पाउने;

सहयोि िनेर्। यदद बाल सहायताको लागि तपाईंसँि

प्रश्नहरू सोध्नह
ु ोस ्

बारे थाहा पाउन कल िनुह
छ ोस ्, पत्र लेख्नहोस ्, हाम्रो

िाप्त िने, आफ्नो पररवार फकन योग्य र्ै न सोको

तपाईंले

ददनुपर्छ । तपाईंले हामीसँि िे िन्नु िएको र् सो

सफकन्र्। िश्नहरू सोध्न तथा कायछक्रमका ननयमहरू





िररवाना हुनर्
े ।

सुपरिाइिरलाई िे्न आग्रह िनुह
छ ोस ्। मद्दत तथा

तपाईंसँि ननम्न कुराहरूको अगधकार र्:

पठाइनेर्।

RSA 167:7-b र He-W PART 608 अनुसार निद

कुनै पतन परिवतिनहरू रिपोटि गनह
ुि ोस ्

छलको लाश्रग कडा सजायहरू छन!

तपाईंको योग्यतालाई असर िनछ सक्ने कुनै पनन

यदद तपाईंले उद्देश्यपूणछ तररकाले िलत वा भ्रामक

िन्नुपर्छ । यसले समावेश िर्छ :

बयानमा िलत िानकारी िदान िनि
ुछ यो, वा रकम वा

पररवतछनहरूको बारे मा तपाईंले DHHS लाई तुरुन्त


ठे िाना वा फोन नम्बरहरूको पररवतछन;



कमाई, सामाञ्िक
िुक्तानीबाट

सुरक्षा

पाएको

िस्ता

बीमा

तपाईंको

पररवारको आम्दानी र सम्पञ्त्तमा पररवतछनहरू।


यदद बालबाललकाको आमाबुवा घर फकछन्र्न ् वा

काम िनछ सक्षम हुन्र्न, वा कसैले घर र्ोड्र्,
बबहे िर्छ , वा प्रवद्यालय त्याग्र् िस्ता तपाईंको
पररवारको ञ्स्थनतमा िएका पररवतछनहरू।



तपाईंले

हामीलाई

पररवतछनहरूको

बारे मा

पनन

िन्नुपर्छ िसले कामको आवश्यकतालाई ििाव
पादछ र्।

तपाईंले यी पररवतछनहरूलाई िनत सञ्क्द नर्टो ररपोटछ
िनुप
छ र्छ , तर नतनीहरू घटे को 10 क्यालेन्डर ददन पनर्
होईन।

ररपोदटछ ङ

िनछ

दढलाइ

र

बनाउनु

ियो, हस्ताक्षर

िरे को

ललखखत

उपचार ित्ता िाप्त िनछको लागि तपाईंको सही

ित्ताहरू, वा

रकम

बयानहरू

पररवतछनहरूलाई

िमाखणत िनाछले तपाईंले िाप्त िनुछ हुने ित्ताहरू वा
सेवाहरूमा त्रुदट हुन सक्र्। ध्यान नददएर तपाईंले

ददनु िएको िानकारीमा तपाईंले िञ्ल्त िनुछ िएको
गथयो, वा हामीलाई ददन असफल िएपनन तपाईंले

त्रुदटको कारणले िदाछ िाप्त िनुछ िएको कुनै पनन
ित्ताहरू वा सेवाहरू फफताछ िनप
ुछ र्छ ।

अश्रिक भक्
ु तानहरू तथा अल्प भक्
ु तानहरूको
बािे मा के छ?

यदद कुनै कारणले िदाछ तपाईंले िाप्त िनप
ुछ ने िन्दा
बदढ रकम तपाईंलाई ददइयो िने, तपाईंले िाप्त
निनुप
छ ने रकमको रालश तपाईंले फफताछ िनप
ुछ र्छ । यदद

अगधक िुक्तान DHHS को िञ्ल्तले िदाछ िएको
गथयो िने पनन यो सही हो। यदद तपाईंले कदहल्यै

पनन सोचेको िन्दा कम पाउनु ियो िने, तपाईंलाई
ददईएको िन्दा अनतररक्त रकम िदान िररनेर्।

अवस्थाहरू

ररपोटछ

तपाईंलाई

कानुनको

िनछ
पूणछ

असफल

हुनुियो िने,
सीमासम्म अलियोि

लिाइनेर्। यदद तपाईंले दई
ु वा धेरै राज्यहरूमा एकै

पटक सहायता पाउनको लागि ढा्नु ियो िने,
तपाईंले 10 वषछको लागि सहयोि पाउन हुनेर्ैन।

मैले थप जानकािी कसिी पाउँ न सक्छु?
तपाईंलाई FANF को बारे मा साधारण िानकारी िदान
िनछको लागि यो पम्प्लेट डडिाइन िररएको गथयो।
कृपया

थप

िानकारीको

लागि

आफ्नो

DHHS ञ्िल्ला कायाछलयमा सम्पकछ िनह
ुछ ोस ्।

स्थानीय

स्वास््य तथा मानव सेवा ववभागका जजल्ला
कायािलयहरू

बललिन
650 मेन ञ्स्िट, सइ
ु ट
200
बललछन, NH 03570
603-752-7800 वा
800-972-6111

ललदटलटन
80 नथछ ललदटलटन रोड
ललदटलटन, NH 03561
603-444-6786 वा
800-552-8959

क्लेिेमोन्ट
17 वाटर ञ्स्िट सइ
ु ट
301
क्लेरेमोन्ट, NH 03743
603-542-9544 वा
800-982-1001

म्यान्चेस्टि
195 मेक्ग्रेिर ञ्स्िट
सुइट110
म्यान्चेस्टर, NH 03102
603-668-2330 वा
800-852-7493

कन्कडि
40 टे ररछ ल पाकछ ड्राइि
कन्कडछ, NH 03301
603-271-6200
800-322-9191

िोचेस्टि
150 वेकफफल्ड ञ्स्िट,
सुइट 22
रोचेस्टर, NH 03867
603-332-9120 वा
800-862-5300

कन्वे
73 हब्स ञ्स्िट
कन्वे, NH 03818
603-447-3841 वा
800-552-4628

लसकोस्ट
50 इन्टरनेश्नल ड.
पो्छसमाउथ, NH 03801
603-433-8300
800-821-0326

कीन
111 फक रोड
कीन, NH 03431
603-357-3510 वा
800-624-9700

साउथनि
3 पाइन ञ्स्िट एक्स्ट.,
सुइट Q
नाशुआ, NH 03060
603-883-7726 वा
800-852-0632

गिीब
परिवािहरूका
लाश्रग आश्रथिक
सहायता
(FANF)
स्वास्थ्य तथा मानव
सेवा प्रविाि

पाररवाररक सहायता शाखा
स्टे ट अफफस पाकछ साउथ

लाकोतनया
65 बबकन ञ्स्िट वेस्ट
लाकोननया, NH 03246
603-524-4485 वा
800-322-2121

ब्राउन बबञ्ल्डङ,

TDD पहुँच: रिले NH 1-800-735-2964
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DFA फाराम 77A(Ne)
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