यदद तपाईंले भर्खरै मात्र फु ड स्ट्याम्पस् [रासन काडख (FOOD STAMPS)] प्राप्त गनुभ
ख एको छ ...
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... र तपाईंसँग 4, 5, वा 6 महहनाको प्रमाणीकरण अवहध (certification period) छ भने तपाईंले हामीलाई तपाईंको घरपररवारको कटौती हुनुपूवखको
कु ल आय जुनसुकै महहनामा पहन तल तपाईंको घरपररवारको सदस्ट्य-सङ्ख्याको लाहग देर्ाइएको रकम भन्दा बढी भएमा मात्र त्यसको जानकारी ददनुपछख
। तपाईंले आयमा हुने अन्य घटबढको जानकारी ददनुपदैन । यदद तपाईंको घरपररवारको कु ल आय कु नैपहन महहनामा तलका रकमहरू भन्दा बढेर
पररवतखन भएमा यो भएपहछ महहनाको 10 ताररर् हभत्रमा त्यसको जानकारी ददनुहोस् ।
घरपररवारको
सदस्ट्य-सङ्ख्या
1
2
3
4

कटौती हुनुपव
ू ख महहनाको
घरपररवारको
कु ल आय
सदस्ट्य-सङ्ख्या
$1,276
5
$1,726
6
$2,177
7
$2,628
8*
* हरे क अहतररक्त व्यहक्तका लाहग प्रहत महहना $451 थप गनुह
ख ोस् ।

कटौती हुनुपव
ू ख महहनाको
कु ल आय
$3,078
$3,529
$3,980
$4,430

यदद तपाईंको Food Stamp प्रमाणीकरण अवहध 4, 5, वा 6 महहना होइन, वा तपाईंले हनम्न सुहवधा पाउनुभएको छ भने के -के
पेश गनख आवश्यक छ भनेर जान्नको लाहग यसको पछाहड हेनह
ुख ोस्:
 नगद (Cash);
 न्यू हैम्पशायर बाल स्ट्याहार छात्रवृहि (NH Child Care Scholarship); वा
 मेहडकएड (Medicaid) ।
DFA SR 15-25
(NA)
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यदद तपाईंले नगद, न्यू हैम्पशायर बाल स्ट्याहार छात्रवृहि वा मेहडकएड प्राप्त गनुहु
ख न्छ वा
तपाईंको Food Stamp प्रमाणीकरण अवहध 4, 5, वा 6 महहना होइन भने के -के पेश गनख
आवश्यक छ भनेर जान्नको लाहग तल हेनह
ुख ोस्:
माहथका कु नैपहन कायखक्रमहरूका लाहग तपाईंले हनम्नहरूमा हुने सबै पररवतखनहरू बारे जानकारी ददनुपछख:










आयको श्रोत;
घरपररवारको सदस्ट्यले काम गने समय (घण्टा);
तपाईंको घरपररवारको कु नैपहन सदस्ट्यको आय रकम;
सहयोग समूह वा घरपररवारको संरचना;
श्रोतहरू (उदाहरणहरू: नगद, शेयर, ऋणपत्र वा बैंक/बचत र्ातामा भएको पैसा);
कु नै एकमुष्ट रकमको भुक्तानी वा हहसाब फर्छ्यौटको प्राहप्त;
आवास वा आश्रय (सेल्टर) का र्चखहरू;
बाल स्ट्याहार र्चख, बच्चाको भरणपोषण भुक्तानी वा हचदकत्सकीय कटौती रकमहरू; वा
तपाईंको घरपररवारको सुहवधाहरूलाई असर गनख सक्ने कु नैपहन अन्य पररवतखनहरू ।

पररवतखन भएपहछ त्यसको जानकारी 10 क्यालेन्डर ददन हभत्रमा ददनुहोस् ।
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