थप जानकारीको लागि नजजकको

स्थानीय जजल्ला कायाालयमा सम्पका राख्नुहोस ् ।
Berlin District Office
650 Main Street, Suite 200
Berlin, NH 03570-2496
Phone: 752-7800 or
800-972-6111
Claremont District Office
17 Water Street, Suite 301
Claremont, NH 03743-2280
Phone: 542-9544 or
800-982-1001
Concord District Office
40 Terrill Park Drive
Concord, NH 03301-9955
Phone: 271-6201 or
800-322-9191
Conway District Office
73 Hobbs Street
Conway, NH 03818-6188
Phone: 447-3841 or
800-552-4628
Keene District Office
111 Key Road
Keene, NH 03431
Phone: 357-3510 or
800-624-9700
Laconia District Office
65 Beacon Street West
Laconia, NH 03246-9988
Phone: 524-4485 or
800-322-2121

Littleton District Office
80 North Littleton Road
Littleton, NH 03561-3841
Phone: 444-6786 or
800-552-8959
Manchester District Office
195 McGregor Street, Suite 110
Manchester, NH 03102-3762
Phone: 668-2330 or
800-852-7493
Southern District Office
3 Pine Street Extension, Suite Q
Nashua, NH 03060-2496
Phone: 883-7726 or
800-852-0632
Seacoast District Office
50 International Drive
Portsmouth, NH 03801-2862
Phone: 433-8300 or
800-821-0326
Rochester District Office
150 Wakefield Street, Suite 22
Rochester, NH 03867-1309
Phone: 332-9120 or
800-862-5300
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s
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रासन
कार्ा
कायाक्रम
रासन कार्ा – तपाईँको

सुस्वास््यको लागि िररने लिानी
रासन कार्ा तपाईँको

सुस्वास््यको लागि िररने लिानी हो ।

Food Stamp Program
Division of Family Assistance
NH Department of Health and Human Services
129 Pleasant Street
Concord, NH 03301
www.dhhs.nh.gov

खाना तपाईँले ललन सक्ने पदहलो सवोत्तम औषधी हो।
म कसरी आवेदन िना सक्छु?

रासन कार्ा कायाक्रम भनेको के हो?

रासन कार्डको लार्ग आवेदन गनड 1-800-852-3345 ext. 9700 मा

स्वास््र्को प्रवर्डन गननड हो । र्सको लक्ष्र् न्र्न ह्र्ाम्प्शार्रका

आवेदन गने भन्ने कनराको जानकारी गराइददनह
न न न्छ । र्दद

खररद गने ववकल्प प्रदान

भएको कनरा पक्न ष्ट गनड सतनभ
न र्ो भने घरबाटै पनन आवेदन गनड

नददने हो । र्स कार्डक्रमका

नछटो सवन वर्ा पाउन सतनह
न न न्छ । हाम्रो कार्ाडलर् रहे का

रासन कार्ड कार्डक्रमको उद्दे श्र् भोकमरी रोकथाम गननड र

फोन गनह
नड ोस ् र हाम्रा ग्राहक सेवा प्रनतननर्र्ले तपाईँलाई कहाँ

बाससन्दाहरूलाई स्वस्थ खाना

तपाईँले ६० वषड वा बढी उमेरको, वा अपाङ्ग, वा कननै कदठनाइ

गरे र उनीहरूलाई भोको बस्न

सतनह
न न न्छ । तपाईँ हाम्रो कार्ाडलर्मा आउननभर्ो भने तपाईँले

लाभग्राहीहरूमा बालबासलका,

ठाउँ हरूको सूची र्स ब्रोसरको पछार्ीपट्दट संलग्न गररएको छ ।

ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता

मैले के के ल्याउनुपछा ?

भएका माननस, र सबै

तपाईँले चेकका अर्डकट्टी, बैंक खाता वववरण, घरभार्ाको

उमेरका कार्डरत वा बेरोजगार

रससद, बन्र्क भनततानन, र र्ट
न न सलटी बबलहरू ल्र्ाएर हामीलाई

माननसहरू पदड छन ्।

रासन कार्ड कार्डक्रम कननै

कल्र्ाणकारी कार्डक्रम होइन । र्ो कङ्ग्रेसले ककसान र

तपाईँजस्ता व्र्क्ततलाई सहर्ोग गनड ससजडना गररएको कार्डक्रम
हो । रासन कार्ड कार्डक्रममा सहभागी बनेपनछ ककसानहरूले

उनीहरूको व्र्वसार् बचाइराख्न संघीर् आर्थडक सहार्ता प्रा्त
गदड छन ् भने तपाईँलाई पोषणर्नतत खानेकनरा ककन्न ववकल्प
उपलब्र् हननेछ ।

मैले रासन कार्ा प्रयोि िरे र के के ककन्न सक्छु?

रासन कार्ड सनववर्ाको प्रर्ोग गरे र खानेकनरामात्रै ककन्न सककन्छ,
अरु केही ककन्न पाइँदैन ।
कङ्ग्रेसले तरकारीको बीऊ
लगार्त तपाईँले छनोट

गरे का कननै पनन प्रकारका
खानेकनरा ककन्न छनट हे न

कनराको प्रत्र्ाभूनत गरे को छ

सशघ्र ननणडर् सलने कनरामा सघाउन सतनह
न न न्छ । हामी तपाईँ
सवन वर्ा पाउन र्ोग्र् हननह
न्छ
कक
ह
न
ह
न्न
भन्ने ननतर्ौल गनड
न न
न न न

तपाईँको आर्, नगदमा रुपान्तरण गनड समल्ने सम्पपवि र खचडको
लेखाजोखा गनेछौँ ।

कतत सयम लाग्छ?

तपाईँ र्ोग्र् हनने/नहनने कनरा ननर्ाडरण गनड हामीलाई ३० ददन
लाग्नेछ । तर हामीले मागेको जानकारी सकेसम्पम छोटो

समर्मा उपलब्र् गराउननभर्ो भने हामी तपाईँको सवन वर्ा प्रार्:

अझ नछटै उपलब्र् गराउन सतनेछौँ । र्दद तपाईँ आपतकालीन
्
रासन कार्ड सनववर्ाको लार्ग र्ोग्र् बन्नभ
न र्ो भने तपाईँले उतत
सवन वर्ा सात ददनसभत्र प्रा्त गनह
नड न नेछ ।

मैले कतत सुववधा पाउनेछु?

तपाईँले पाउने सनववर्ा तपाईँको आर् र घरर्रन ी खचडको आर्ारमा
ननर्ाडररत हनन्छ । पदहलो मदहनापनछ तपाईँले पाउने सनववर्ा
स्वत: प्रत्र्ेक मदहनाको ५ ताररखसभत्र तपाईँको खातामा जम्पमा

पररवतडन आएमा सूचना ददने भन्ने कनराको जानकारी गराउनेछौँ।

मैले रासन कार्ा प्रयोि िरे को अरुले दे ख्छन ् कक?

दे ख्दै नन ् । रासन कार्ड ववद्र्नतीर् हनन्छ । ककराना चेकआउट
लेनमा रासन कार्डको प्रर्ोग गनड अन्र् र्ेबबट कार्ड ग्राहकले झैँ
पोइन्ट-अफ-सेल उपकरणमा बैंकको जस्तै प्रकारको र्ेबबट कार्ड
स्वाइप गनप
नड दड छ । रससदमा तपाईँको रासन कार्ड खाताको
मौज्दात दे खाउनेछ ।

तपाईँले मलाई रोजिारीको खोजी िररददन
सक्नह
ु ु न्छ?

हो । तपाईँले रासन कार्ड सवन वर्ा पाउनन भएको छ र FANF

नगद सहार्ता पाउनभ
न एको छै न भने रासन कार्ड रोजगारी तथा
प्रसशक्षण कार्डक्रमले तपाईँलाई रोजगारी खोज्नमा मद्दत गनड
सतछ । तपाईँले रोजगारी खोजी माइलेज लागत माफडत पनन

सहर्ोग पाउन सतनह
न न न्छ । अझ थप जानकारीको लार्ग 1-800852-3345 x 9329 मा फोन गनह
नड ोस ् ।

मैले उपयुक्त नोकरी स्वीकार िररनँ वा
छोडर्ददएँ भने के हुन्छ?

गरे र कागजी सामान,

हननेछ ।
मेरो आर्मा पररवतडन भर्ो भने तपाईँलाई फोन गनप
नड छड कक?

तपाईँले कननै नोकरी छोड्नन वा अस्वीकार गनभ
नड न्दा अगाडर्

पनन अखाद्र् सामग्री

पनन सहार्ता पाउननभर्ो भने तपाईँले आर्मा आएको सबै

छोड्नप
न ने उर्चत कारण छ कक छै न भन्ने कनरा ननर्ाडरण गदड छन ्

तपाईँले रासन कार्ड सवन वर्ामात्र पाइरहनभ
न एको छ भने हामी

उर्चत कारण बबना नै नोकरी छोडर्ददनभ
न र्ो भने त्र्सले

। रासन कार्डको प्रर्ोग

सभटासमन, साबन
न , वा कननै

र्दद तपाईँले रासन कार्ड सवन वर्ाको साथसाथै अन्र् कार्डक्रमबाट

आफ्नो FSS सँग कनरा गनह
नड ोला । तपाईँको FSS ले तपाईँले

ककन्न पाइँदैन ।

पररवतडनको बारे मा हामीलाई जानकारी गराउनप
न नेछ । र्दद

। तपाईँले रासन कार्ड सनववर्ा प्रा्त गरररहे को अवर्र्मा कननै

तपाईँलाई पररवतडनको कदहले सूचना ददने र के के कनरामा

तपाईँलाई सवन वर्ाको लार्ग अर्ोग्र् बनाइददनेछ ।

