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अवेदन: तपाईंको ऄहधकार तथा ईत्तरदाहयत्वहरू
समय सीमाहरू
तपाईंले अफ्नो जीवनकालको 60-महहनाका लाहग मात्र Financial Assistance to Needy Families (अवश्यकता परेका पररवारलाइ अर्थथक सहायता) प्राप्त
गनन सक्नुहुन्छ । तपाईंको बाल्यावस्थामा तपाईंले यो सहायता प्राप्त गनुनभएको महहनालाइ जीवनकाल सीमाबाट घटाआने छैन । तपाईंको समय सीमा तपाईंले
वयस्कको रूपमा सुहवधाहरू प्राप्त गरीसके पहछ सुरू हुन्छ । State Supplement Programs (राज्य पूरक कायनक्रमहरू), Medical Assistance (मेहडकल
सहायता), Food Stamp benefits (फु ड स्याम्प सुहवधाहरू), वा child care assistance (बाल स्याहार सहायता) मा कु नै समय सीमा छैन ।

प्रशासहनक पुनरावेदन
यदद तपाईं DHHS ले योग्यताको सम्बन्धमा गरेको कु नैपहन हनणनयसँग
ऄसन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईं वा तपाईंको प्रहतहनहधत्व गने कु नै व्यहिले
प्रशासहनक पुनरावेदन (Administrative Appeal) का लाहग ऄनुरोध गनन
सक्छ । प्रशासहनक पुनरावेदनमा तपाईंको प्रहतहनहधत्व कु नै ऄहधविा,
अफै ले वा ऄरू व्यहि, जस्तै अफन्त वा साथी, ले गनन सक्छ । कु नैपहन
कानूनी सेवाहरूको लागतको भुिानी DHHS ले गनेछैन, तर न्यू
हैम्पशायरमा हन:शुल्क र कम लागतका कानूनी सेवाहरू ईपलब्ध छन् ।
District Office (हजल्ला कायानलय) वा DHHS, 105 Pleasant Street,
Concord, NH 03301-6521 मा सम्पकन गरेर मौहखक रूपमा वा हलहखत
रूपमा प्रशासहनक पुनरावेदनका लाहग ऄनुरोध गनन सदकन्छ । टेहलफोन
(603) 271-4292 वा 1-800-852-3345 एक्स्टेन्सन 4292; TDD पहुँच:
ररले NH 1-800-735-2964 वा 711 ।
गुणस्तर हनयन्त्रण
तपाईंको माहमलालाइ गुणस्तर हनयन्त्रण वा ऄन्य सरकारी समीक्षाका
लाहग चयन गररन सक्छ । त्यस्तो समीक्षामा तपाईंको घरपररवारको
अर्थथक वा मेहडकल ऄवस्थाहरू, रहनसहनका प्रबन्धहरू र ऄन्य
वस्तुहस्थहतहरूको गहहरो ऄनुसन्धान गनन अवश्यक हुन्छ । तपाईंको
घरपररवार र तपाईंले DHHS लाइ प्रदान गनुनभएको हववरणहरूको
सम्बन्धमा हामी बैङ्क, रोजगारदाता, व्यापारी, बाल स्याहार प्रदायक र
ऄन्य ईपयुि श्रोतहरूलाइ सम्पकन गनन सक्छौं । यी समीक्षाहरू गननमा
सहयोग नगनुनभएमा पररणाम स्वरूप तपाईंले अफ्ना सुहवधाहरू गुमाईन
सक्नुहुन्छ ।
पररवतनन ररपोटन गने
तपाईंले अवहधक रूपमा अफ्ना वस्तुहस्थहतहरूको समीक्षा गनन अवश्यक
हुनेछ । यदद तपाईंले फारमलाइ पूणन रूपमा भनुनभएन वा त्यसलाइ ऄहन्तम
म्याद सम्म दफतान गनुनभएन भने र अवश्यक हुँदा, व्यहिगत ऄन्तवानतानमा
सहभागी हुनुभएन भने तपाईंको नगद, बाल स्याहार र Food Stamp
माहमलालाइ बन्द गररन सक्छ, र/वा Medical Assistance का लाहग
तपाईंको योग्यतामा प्रभाव पनन सक्छ ।
यदद तपाईंले के वल Food Stamp सुहवधाहरू प्राप्त गनुनहुन्छ र तपाईंसँग 4,
5 वा 6-महहने योग्यता ऄवहध छ भने तपाईंले अफ्नो घरपररवारमा भएका
ती पररवतननहरूलाइ मात्र ररपोटन गनुनपछन जसले तपाईंको घरेलु अयलाइ
गरीबी स्तर भन्दा 130% माहथ पुयानईनेछ ।
यदद तपाईंले नगद, बाल स्याहार, Medical Assistance प्राप्त गनुनभयो, वा
यदद तपाईंको Food Stamp को योग्यता ऄवहध 4, 5, वा 6 महहना छैन
भने योग्यतालाइ प्रभाहवत गने हनम्न तत्वहरूमा भएका पररवतननहरूलाइ,
तपाईंले पररवतनन भएको 10 क्यालेन्डर ददनहभत्र हवभागलाइ सूहचत
गनुनपछन:
 अयको श्रोत;
 घरपररवारको सदस्यले काम गने समय (घण्टा);
 तपाईंको घरपररवारको कु नैपहन सदस्यको अयको रकम;

 सबै घरेलु पररवतननहरू, जस्तै हववाह, सम्बन्ध हवच्छेद, नयाँ बच्चाको
जन्म, बच्चाको स्याहारका लाहग हलआएको हबदा, आत्यादद;
 बाल स्याहार प्रदायक;
 श्रोतहरू (जस्तै, नगद, शेयर, ऋणपत्र, वा बैङ्क वा बचत खातामा
रहेको पैसा);
 कु नै एकमुष्ट रकमको भुिानी वा हहसाब फर्छ्यौटको प्राहप्त;
 अवास, वा अश्रय (सेल्टर) का खचनहरू; वा
 अहश्रत व्यहिहरूको स्याहार खचनहरू, बच्चाको भरणपोषणको
भुिानीहरू वा मेहडकल कटौतीहरू, वा तपाईंको घरपररवारको
सुहवधाहरूमा प्रभाव पानन सक्ने ऄन्य पररवतननहरू ।
सामाहजक सुरक्षा लाभाथीहरूका लाहग
Medical Assistance (मेहडकल सहायता) को संरक्षण
यदद तपाईं OAA, ANB, वा APTD कायनक्रम ऄन्तगनत नगद सहायता प्राप्त
गदै हुनुहुन्छ, र सामाहजक सुरक्षा जीवन-हनवानह खचनमा भएको वृहि वा
ऄन्य अयहरूमा भएको वृहिसँग यो वृहिलाइ जोड्दा तपाईंलाइ अर्थथक
सहायताका लाहग ऄयोग्य बनाईछ भने Pickle Amendment नीहत
ऄन्तगनत तपाईं ऄझैंपहन Medical Assistance को हकदार हुन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले Pickle Amendment ऄन्तगनत Medical Assistance प्राप्त गनन
सुरू गनुन भआसके पहछ, भहवष्यमा सामाहजक सुरक्षा जीवन-हनवानह खचनमा
हुने वृहिहरूले तपाईंको योग्यतालाइ प्रभाव पाने छैन । यद्यहप, तपाईंको
वस्तुहस्थहतहरूमा हुने ऄन्य पररवतननहरूले भने तपाईंलाइ ऄझैंपहन
Medical Assistance का लाहग ऄयोग्य बनाईन सक्छ ।
यदद तपाईं माहथका कायनक्रमहरू मध्ये कु नै एकका लाहग पैसा भुिानीहरू
प्राप्त गनन योग्य हुनुहुन्छ तर तपाईंले भुिानी प्राप्त गनन रोज्नु हुन्न भने तपाईं
Pickle Amendment ऄन्तगनत अफ्नो Medical Assistance को यस
संरक्षणका लाहग हकदार हुनुहुने छैन ।
अप्रवासी पररवारहरूका लाहग सूचना
यदद तपाईं स्वास््य स्याहार वा Food Stamp मा सहयोग प्राप्त गनुनहुन्छ
भने यसले तपाईंको अप्रवासी हस्थहतलाइ ऄसर गनेछैन । यदद तपाईं वा
तपाईंको पररवारका सदस्यहरूले Medicaid (मेहडके ड) वा Food Stamp
हरू प्रयोग वा प्राप्त गनुनभएको भने यसले तपाईं र तपाईंका पररवारका
सदस्यहरूको ऄमेररकी. नागररक बन्ने योग्यतालाइ ऄसर गनेछैन ।
यद्यहप, यदद तपाईं TANF जस्ता नगद सहायता वा नर्थसङ होम स्याहारको
खचनमा सहयोग पाईनुहुन्छ भने यसले तपाईंको हनहम्त ऄमेररकी नागररक
बन्नमा समस्याहरू हनम्त्याईन सक्छ, हवशेषगरी यदद सुहवधाहरू तपाईंको
पररवारको एकमात्र अय हो भने । तपाईंले अवेदन ददनुऄहघ, तपाईंले
कानुनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा अप्रवासमा मद्दत गने हनकायसँग कु रा गनन वा
US Citizenship and Immigration Services (USCIS) (ऄमेररकी
नागररकता तथा ऄध्यागमन सेवा) लाइ सम्पकन गनन चाहनु सक्नुहुन्छ ।

DFA SR 15-27
(N/A)

सावधान !
तपाईंले हामीलाइ भनेका वा प्रदान गरेका कु नैपहन कु राहरू यहाँ प्रमाहणत गररनेछन्:


संघीय, राज्य र स्थानीय तहहरूमा; र साथै



समपार्थिक सम्पकन हरू र/वा USCIS, IEVS, महत्वपूणन ऄहभलेखहरू, SSA, हवहत्तय संस्थानहरू र रोजगारी डाटाबेसहरू जस्ता तर यहतमा मात्र सीहमत
नभएर ऄन्य हवद्युहतय प्रमाणीकरणसँग मेल खाने कम््युटर ईपकरणको माध्यमबाट ।

हामी हाम्रा कायनक्रमहरूका लाहग तपाईंको योग्यता सुहनहित गनन र तपाईंका सुहवधाहरू हनधानरण गनन यो गने गदनछौं । यदद हामीले यी श्रोतहरू प्रयोग गरेर
प्राप्त गरेका जानकारीहरू तपाईंले हामीलाइ प्रदान गरेका जानकारीहरूसँग हमलेनन् भने तपाईं सहायताबाट वहित हुन सक्नुहुन्छ, तपाईंका सुहवधाहरू पररवतनन
हुन सक्छन् र तपाईंले जानाजान गलत जानकारी गराएको ऄहभयोगमा तपाईं हवरूि अपराहधक मुद्दा चलाईन सदकन्छ । यस प्रायोजन सम्बहन्ध कु नैपहन
हनयमहरू ईल्लंघन गने तपाईंको घरपररवारको कु नैपहन सदस्यलाइ एक वषनको ऄवहधदेहख स्थायी रूपमै नगद सहायता, बाल स्याहार सहायता तथा Food
Stamp Program हरूमा सहभागी हुनबाट प्रहतबन्ध लगाईन सदकन्छ । Food Stamp Program मा, तपाईंलाइ $250,000 जररवाना सहहत 20 वषन
सम्मको कै द वा दुवै सजाय हुन सक्छ, र Food Stamp ऐनको ईल्लंघन गरेको ऄहभयोगमा ईहचत राज्य तथा संघीय कानूनहरू ऄन्तगनत मुद्दा चलाईन पहन
सदकन्छ ।

हनम्न कु राहरू नगनुनहोस्










सुहवधाहरू पाईन वा पाआराख्न गलत जानकारी नददनुहोस् वा
जानकारी नलुकाईनुहोस् ।
Food Stamp सुहवधाहरू तपाईंको घरपररवारका लाहग
हतनीहरूलाइ प्रयोग गने ऄहधकार नभएको कसैसँग पहन व्यापार वा
हबक्री नगनुह
न ोस् ।
अफ्नो सुहवधाहरूलाइ ऄयोग्य वस्तुहरू दकन्न प्रयोग नगनुह
न ोस् ।
अफ्नो घरपररवारलाइ प्राप्त गने हक नभएको कु नैपहन सुहवधाहरू
प्रयोग नगनुह
न ोस् ।
अफ्नो EBT काडनको PIN कु नैपहन व्यहिलाइ नददनुहोस् ।
DHHS द्वारा भुिानी गररने बाल स्याहार सेवाहरूलाइ DHHS द्वारा
स्वीकृ हत प्रदान नगररएका रोजगार-सम्बन्धी गहतहवहधहरूका लाहग
प्रयोग नगनुह
न ोस् ।
अफ्नो EBT काडन वा EBT काडनबाट प्राप्त नगदलाइ 50% भन्दा बढी
देख्न सदकने सूची रक्सीजन्य पदाथन भएको स्टोरहरू, मुख्यतः
ऄङ्गच्छेदन, डामेर हचन्ह बनाईने वा टाटु बनाईनेमा संलग्न स्थलहरू,
जुवाघर वा हसगार, पाआप, धुम्रपान वा सुतीजन्य स्टोर/सानो
दोकान/पसलहरू, ऄहधकांश गाँजाका औषधालयहरू, 50% भन्दा बढी
देख्न सदकने सूची भआ वयस्क-लहक्षत मनोरञ्जन माहनने वस्तु हबक्री गने
वा भाडामा ईपलब्ध गराईने व्यापाररक स्थलहरूमा प्रयोग नगनुनहोस्
।

पहहचान तथा अवास
DHHS ले एकै समय धेरै सुहवधाहरू प्राप्त गननको लाहग पहहचान वा
अवासको स्थानका सन्दभनमा झुठो हववरण वा बयान ददएको भहन हनधानरण
गरेको वा दोषी ठहराएको व्यहि अर्थथक सहायता र Food Stamp
सुहवधाहरूका लाहग 10 वषनका लाहग ऄयोग्य हुनेछ ।

Food Stamp (FS) Benefits को गैर-कानूनी व्यापार
FS सुहवधाहरूको लेनदेनबाट हनयहन्त्रत वस्तुहरूको कारोबार गरेको भहन
न्यायालयले दोषी पाएको कु नैपहन व्यहिलाइ पहहलो पटकको ऄपराधको
लाहग 24 महहनाका लाहग र दोस्रो पटकको ऄपराधका लाहग स्थायी रूपमै
FS कायनक्रममा सहभागी हुन प्रहतबन्ध लगाआनेछ । FS सुहवधाहरूको
लेनदेनबाट युि सामग्री, हातहहतयार वा हवस्फोटक पदाथनहरूको कारोबार
गरेको, वा $500 भन्दा बढीको FS सुहवधाहरूको कु नैपहन गैर-कानूनी
व्यापार गरेको भहन न्यायालयले दोषी ठहराएको कु नैपहन व्यहि FS
सुहवधाहरूको लाहग स्थायी रूपमा ऄयोग्य हुनेछ ।

Medical Assistance जालसाजी
Social Security Act (सामाहजक सुरक्षा ऐन) को धारा 1128B मा
Medical Assistance सुहवधाहरूका लाहग तपाईंको अवेदन वा त्यसको
रहसदका सम्बन्धमा जालसाजीका कायनहरू तथा गलत हववरण पेश गने
कायनहरूका लाहग संघीय जररवानाहरूको व्यवस्था छ ।
जानाजान ददएका हववरणहरू गलत भएको र त्यसले Medical
Assistance कायनक्रम ऄन्तगनतको कु नैपहन सुहवधा वा भुिानीका लाहग
योग्यतामा ऄसर गछन भन्ने थाहा हुन गएमा त्यस्तो व्यहि हवरूि मुद्दा
चलाईन सदकन्छ ।
कु नैपहन सुहवधा वा भुिानीमा रहेको ईसको ऄहधकारलाइ ऄसर गने
कु नैपहन घटना लुकाईने वा खुलासा गनन नसक्ने वा लहक्षत ईद्देश्य भन्दा ऄन्य
कायनहरूमा यसको रूपान्तरण गने व्यहि हवरूि पहन मुद्दा चलाईन सदकन्छ
। कानूनले Medical Assistance को प्रस्तुहतका सम्बन्धमा घुस हलने, घुस
ददने वा कहमशन खाने कायनका लाहग पहन जररवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
ऄपराधका लाहग दोषी ठहर भएमा 1 वषन ननाघ्ने गरर Medical
Assistance सुहवधाहरू गुम्न सक्छ । सजायहरूमा $25,000 सम्मको
जररवाना वा 5 वषन ननाघ्ने सम्मको कै द वा दुवै हुन सक्छन् ।

Intentional False Statements or Program Violations
(IPV)
(जानाजान जलत हववरण वा कायनक्रम ईल्लंघनहरू)
अफ्ना वस्तुहस्थहतहरूको जानाजान गलत हववरण ददने वा झुटो बयान ददने
वा सम्पहत, ज्याला, अय वा श्रोतहरूको प्राहप्त वा सहायताका लाहग अफ्नो
प्रारहम्भक वा जारी योग्यतालाइ ऄसर गने अफ्नो वस्तुहस्थहतहरूमा भएका
कु नैपहन पररवतननहरूको खुलासा गनन जानीजानी ऄसफल हुने व्यहि राज्य
कानूनको ईल्लंघनको दोषी पाआन सक्छन् । सजायहरू यस प्रकारका छन्:
मौदिक हजानना वा वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य $1000 नाघेको ऄवस्थामा A
वगनको ऄपराध; मूल्य $100 नाघेमा B वगनको ऄपराध; र यदद मूल्य $100
भन्दा थोरै रहेमा सामान्य ऄपराध ठहररनेछ । RSA 167:17-b र 17-c ।
Food Stamp Program मा जानाजान कायनक्रम ईल्लंघन
(intentional program violation (IPV) गने कु नैपहन व्यहिले यी
सुहवधाहरू पहहलो ईल्लंघनका लाहग 12 महहना, दोस्रो ईल्लंघनका लाहग
24 महहना र तेस्रो IPV का लाहग स्थायी रूपमै प्राप्त गनन सक्ने छैनन् ।

