पूरा समुदाय तपाईंसँग छ

आवास

बिहान-िेलुका हातमुख जोने समस्या सुल्झाउन संघर्ष
गरररहँदा यसलाई सुल्झाउन तपाईं एक्लै हुनुहुन्न भन्ने कु रा
सबझझन करिन हुन्छ । तपाईंलाई सहयोग गनष सक्ने धेरै समूह
तथा सेवा (कायषक्रम) हरू छन् - पूरा समुदाय नै छ । यहाँ
सूबिकृ त कायषक्रमहरू तपाईंको पररवारको लाबग सहयोगी
हुनसक्छन् । हामीले ती मध्ये अबधकांशको सझपकष जानकारी
ददएका छौं, तापबन यदद तपाईंलाई ती कायषक्रमहरू मध्ये
कु नै एक पत्ता लगाउन सहयोग िाबहएमा वा तपाईंसँग कु नै
प्रश्न भएमा तपाईंलाई मद्दत गररददनको लाबग आफ्नो
पाररवाररक सेवा बवशेर्ज्ञ (Family Services Specialist)
लाई अनुरोध गनुषहोस् ।

NH Housing Finance Authority Assisted
Housing Division (न्यू हैझपशायर हाउबजङ्ग फाइनेन्स
अथोररटीद्वारा सहायता उपलब्ध हाउबजङ्ग बिबभजन) पररवारहरूलाई न्यू हैझपशायरमा खररद गनष वा भािा बतनष
सक्ने आवास प्राप्त गनष सहयोग गछष ।
800-439-7247
www.nhhfa.org/

बिदकत्सा
NH Medication Bridge Program (न्यू हैझपशायर
और्धोपिार सझिद्ध कायषक्रम) - माबनसहरूलाई आवश्यक
और्धोपिार प्राप्त गनष सहयोग गछष ।
603-415-4297
http://www.healthynh.com/medicationbridge.html
Sexual Assault Hotline (यौनपरक आक्रमण हटलाइन)
- यौनपरक आक्रमण तथा दुर्व्षवहारिाट पीबितहरूको लाबग
सेवाहरू प्रदान गछष ।
888-747-7070
www.sassnh.org/

Homeless Outreach Intervention
(घरिारबवहीनलाई समावेश गने मध्यस्थता कायषक्रम)
800-852-3345 एक्सटे. 9196
www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bhhs/homelessness.htm
NH Office of Energy & Planning (न्यू हैझपशायर
उजाष तथा योजना कायाषलय) - घर तातो िनाउन लाग्ने
उजाषको शुल्क बतनष नसदकरहेका पररवारहरूलाई ताप शुल्क
बतनष सहयोग गछष ।
603-271-8317
http://www.nh.gov/oep/energy/programs/fuelassistance/index.htm

कानुनी सहायता
NH Legal Assistance (न्यू हैझपशायर कानुनी सहायता)
- न्यून आय भएका पररवार तथा ज्येष्ठ नागररकहरूलाई
कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँ छ ।
www.nhla.org/
Concord
800-921-1115
Berlin
Portsmouth
800-698-8969
800-334-3135
Manchester
800-562-3174

Claremont
800-562-3994

रोजगारी
NH Employment Security (न्यू हैझपशायर रोजगारी
सुरक्षा) - माबनसहरूलाई रोजगारी खोज्न र सुबवधाहरूको
लाबग आवेदन ददन सहयोग गछष ।
800-266-2252
www.nh.gov/nhes/

पररवार
2-1-1 NH (2-1-1 न्यू हैझपशायर) - माबनसहरूलाई
आफ्नो समुदायमा रहेका सेवाहरूसँग सझपकष गराइददन
बन:शुल्क सहयोग गछष ।
राज्य बभत्र, टोल-दि नझिर 2-1-1 मा िायल गनुषहोस् ।
www.211nh.org/
Al-Anon / Alateen (मद्यपान छु टाउन मद्दत गने
कायषक्रम)
603-645-9518
www.nhal-anon.org
Alcoholics Anonymous (मद्यपान छु टाउन मद्दत गने
संस्था)
800-593-3330
www.nhaa.net/
Child and Family Services (िाल तथा पाररवाररक
सेवा) - पररवार तथा िालिाबलकाहरूलाई सहयोग उपलब्ध
गराउँ छ ।
800-640-6486
www.cfsnh.org/
Child Care Aware of NH (न्यू हैझपशायरको िाल
स्याहार सिेतना कायषक्रम) - पररवारहरूलाई िाल स्याहार
िारे मा बशक्षा तथा सहायता उपलब्ध गराउँ छ ।
http://nh.childcareaware.org/
Consumer Credit Counseling Services (उपभोक्ता
ऋण परामशष सेवा) - पररवारहरूलाई पैसाको र्व्वस्थापन
गनष, बिलहरू बतररददन तथा िित गनष सघाउँ छ ।
800-550-1961
http://www.greenpath.com/cccs-of-newhampshire-and-vermont.htm

NH State Veterans Council (न्यू हैझपशायर राज्य भूपू
सैबनक पररर्द) - भूपू सैबनकहरू तथा उनीहरू माबथ आबित
माबनसहरूलाई सुबवधाहरू प्राप्त गनष सहयोग गछष ।
800-622-9230
www.nh.gov/nhveterans/

Division of Family Assistance (पाररवाररक
सहायता बिबभजन) - न्यून आय भएका माबनसहरूलाई
नगद, बिदकत्सा तथा खाद्य सहयोग उपलब्ध गराउँ छ र
िाल स्याहारमा लाग्ने खिषहरूमा सहयोग गछष ।
800-852-3345 ext. 9700
http://www.dhhs.nh.gov/dfa/index.htm
Domestic Violence Hotline (घरे लु हहसा हटलाइन) घरे लु हहसाका पीबितहरूलाई सेवा ददन्छ ।
866-644-3574
www.aardvarc.org/dv/states/nhdv.shtml
Food Pantries (फु ि पेबन्िस) - बवपन्न पररवारहरूलाई
भोजन उपलब्ध गराउँ छ ।
603-669-9725
http://www.nhfoodbank.org/AgencyListings.aspx
Meals On Wheels (बमल्स अन व्हील्स) - घर भन्दा
िाबहर बनक्लन असमथष माबनसहरूलाई घरमा भोजन
पुयाषउँछ ।
http://mealcall.org/us/
NH Community Loan Fund (न्यू हैझपशायर
सामुदाबयक ऋण कोर्) - न्यून आय भएका पररवारहरूलाई
घर, कलेजको बशक्षा वा नयाँ र्व्वसाय शुरू गनषका लाबग
िित गनष सघाउँ छ ।
800-432-4110
http://www.communityloanfund.org/

पूरा समुदाय
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Pet Neutering Referrals (पालतु जनावरलाई नपुस
ं क
िनाउने ररफरल) - न्यून आय भएका माबलकहरूलाई आफ्नो
पालतु जनावरलाई नपुंसक िनाउन सहयोग गछष ।
271-3697
Relay Services for the Hearing Impaired (िवण
शबक्त कम भएकाहरूलाई ररले सेवा)
800-735-2964 वा 711
Service Link (सर्ववस बलङ्क) - ज्येष्ठ नागररक,
बवकलाङ्गता भएका वयस्क माबनसहरू तथा उनीहरूका
पररवारहरूलाई सहयोग गछष ।
866-634-9412
www.nh.gov/servicelink/index.html
Social Security Administration (SSA) (सामाबजक
सुरक्षा र्व्वस्था) - बवकलाङ्ग, अवकासप्राप्त माबनसहरू र
उनीहरूका जीबवत सदस्यहरूलाई सुबवधाहरू उपलब्ध
गराउँ छ ।
800-772-1213
TTY: 800-325-0778
www.ssa.gov/
Women, Infants & Children (WIC) (मबहला, बशशु
तथा िालिाबलका पोर्ण कायषक्रम) - गभषवती मबहला, भखषर
आमा भएकी मबहला तथा िालिाबलकाहरूलाई बशक्षा र
खाद्यान्न उपलब्ध गराउँ छ ।
800-942-4321
www.dhhs.nh.gov/dphs/nhp/wic/index.htm
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