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GEORGIA मा फुड स्ट्याम्प (SNAP) कायिक्रम
तपाईंलाई यो कागजात पढ्न वा पूरा गनि वा हामीसँग कुरा गनि मद्दतको आवश्यकता पर्ि भने,
हामीलाई अनरु ोि गनह
ुि ोस ् वा 1-877-423-4746 मा फोन गनह
ुि ोस ्। दोभाषेहरू सहहतका हाम्रा

सेवाहरू नन:शुल्क र्न ्। तपाईं कान नसन्
ु ने, सन्
ु नमा कहठनाई हुने, कान नसन्
ु ने-दृर्ष्िववहीन वा
बोल्न कहठन हुने हुनुहुन्र् भने, तपाईं हामीलाई 711 (Georgia Relay) डायल गरे र माधथको
नम्बरमा फोन गनि सक्नह
ु ु न्र्।

फुड स्ट्याम्प (SNAP) कायिक्रम भनेको के हो?
फुड स्ट्याम्प कायिक्रम पनन भननने परू क पोषण सहायता कायिक्रम (SNAP) भनेको खानाको खर्ि

भुक्तानी गनिमा मद्दत गनिको लाधग न्यून-आम्दानी भएका घरपररवारहरूलाई मालसक रूपमा लाभहरू
उपलब्ि गराउने एक संघीय रूपमा अनुदान-प्राप्त कायिक्रम हो। SNAP ले SNAP रोजगार तथा
प्रलशक्षण (E&T) कायिक्रममा सहभागी हुन र्ाहनुहुने प्राप्तकतािहरूलाई रोजगार र प्रलशक्षणका

अवसरहरू प्रदान गदि र्। कायिक्रमले स्टवस्टथ खानवपन र स्टवस्टथ जीवनशैली प्रवद्ििन गनि न्यून-आम्दानी
भएका घरपररवारहरूलाई पोषणसम्बन्िी लशक्षा पनन प्रदान गदिर्। SNAP आउिररर् क्रक्रयाकलापहरू
समद
ु ाय साझेदार एजेन्सी र स्टथानीय समद
ु ाय खाद्य बैंकहरू माफित उपलब्ि गराइन्र्।
घरपररवार भनेको के हो?
घरपररवार भन्नाले एक्लै बस्टने एक व्यर्क्त, पररवार वा सँगै बस्टने र ननयलमत रूपमा खानाहरूसँगै खररद गरी
तयार गने िेरै, असम्बर्न्ित व्यर्क्तहरू हुन सक्र्न ्। सँगै बस्टने तर ननयलमत रूपमा खानाहरू खररद गरी

सँगै तयार नगने ननर्श्र्त पररवार सदस्टय वा व्यर्क्तहरूलाई घरपररवारमा समावेश गनप
ुि दै न। उक्त

व्यर्क्तहरूको सामार्जक सरु क्षा नम्बर, अध्यागमनको र्स्टथनत र नागररकता मालमला कायिकतािलाई उपलब्ि

गराउनप
ु दै न। व्यर्क्तलाई घरपररवारमा सर्म्मललत गनप
ुि र्ि वा पदै न भन्ने बारे ननणिय संघीय ननयमनहरूमा
आिाररत हुन्र्।

फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरूको लाधग कसले आवेदन हदन सक्नुहुन्र्?
SNAP लाभहरूको लाधग जोकोहीले आवेदन हदन सक्नुहुन्र्। कायिक्रमले सीलमत आम्दानी र स्रोतहरू
भएका घरपररवारहरूलाई मद्दत गर्ि । यसमा अस्टथायी संकि अनुभव गने घरपररवारहरूका साथै गरीबी
स्टतर वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका घरपररवारहरू समावेश हुन्र्न ्।
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अधिकार-प्राप्त प्रनतननधि भनेको के हो?
अधिकार-प्राप्त प्रनतननधि भनेको तपाईं आफ्नो घरपररवारको पक्षमा SNAP लाभहरू प्राप्त गनि र/वा
प्रयोग गनि असमथि भएकोले सोही कायि गनि तपाईंको घरपररवारले आवेदन हदन अनुमनत हदएको व्यर्क्त
हो।

तपाईंले कहाँ आवेदन हदने?
प्रत्येक काउण्िीमा पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभाग Department of Family and
Children Service (DFCS) कायािलय र्। यो ववभागले फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरूका
आवेदनहरू स्टवीकार गर्ि ।
तपाईंको स्टथानीय काउण्िी कायािलयको ठे गाना र िे ललफोन नम्बर पत्ता लगाउनको लाधग अनलाइनमा
काउण्िी सरकारी खण्ड अन्तगित हे नह
ुि ोस ् वा www.dfcs.dhr.georgia.gov/locations मा जर्जिया
पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभाग (DFCS) को वेबसाइिमा जानुहोस ्।
तपाईं कहहले आवेदन हदन सक्नुहुन्र्?
पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभागका सबै कायािलयहरू सप्ताहन्त र बबदाहरू बाहे क, सोमबारदे खख
शुक्रबारसम्म खुल्ला हुन्र्न ्। कायािलय खुल्ने समय प्रायजसो बबहान 8:00 बजेदेखख साँझ 5:00 बजेसम्म
हो।
तपाईंको क्षेत्रमा कायािलय खुल्ने समयको लाधग आफ्नो स्टथानीय काउण्िी ववभागलाई फोन गनह
ुि ोस ्।
अनलाइन आवेदनहरू जर्जिया गेिवे वेबसाइि माफित उपलब्ि र्न ्: www.gateway.ga.gov.
तपाईंले लाभहरूको लाधग कसरी आवेदन हदने?
लाभहरूको लाधग आवेदन हदन, घरपररवारको मख्
ु य व्यर्क्त, घरपररवारको सदस्टय वा घरपररवार

प्रनतननधित्व गने अधिकार-प्राप्त व्यर्क्तले सहायताका लाधग आवेदन परू ा गनि सक्नह
े । आवेदन तपाईंको
ु ु नर्
स्टथानीय काउण्िी पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभागबाि वा DFCS वेबसाइिबाि प्राप्त गनि सक्रकन्र्।

तपाईं आवेदन हदनको लाधग गेिवे वेबसाइि वा स्टथानीय DFCS कायािलयमा जान, आवेदन आफ्नो घरको
ठे गानामा पत्रार्ार गररन कायािलयमा अनुरोि गनिको लाधग फोन गनि वा आफ्नो लाधग फाराम ल्याइहदन
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कसैलाई भन्न सक्नह
ु ु न्र्। तपाईं यहाँ वेबसाइिमा फेला पानभ
ुि एको खाली आवेदनको प्रनतललवप बनाउन
सक्नुहुन्र्:

www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps. फाराम पूरा गनह
ुि ोस ् र आफ्नो स्टथानीय

काउण्िी कायािलयमा पत्रार्ार वा फ्याक्स गनह
ुि ोस ् वा आफैं ललएर जानुहोस ्।
तपाईंले लाभहरूको लाधग अलाइनमा कसरी आवेदन हदनुहुन्र्?
तपाईंले

https://gateway.ga.gov/access/मा गेिवे वेबसाइि माफित फुड स्ट्याम्पहरू (SNAP)

का लाधग अनलाइनमा पनन आवेदन हदन सक्नुहुन्र्। गेिवेले अनलाइनमा फुड स्ट्याम्पहरूका लाधग
आवेदन हदन व्यर्क्तहरूलाई अनुमनत हदन्र्। अनलाइन खाता लसजिना गने आवेदकहरूले आफ्नो

आवेदनको र्स्टथनत जाँच्न सक्नह
ु ु न्र् र गेिवे पव
ू -ि परीक्षण उपकरण माफित अन्य DHS कायिक्रमहरूको लाधग

आफ्नो योग्यता पनन जाँच्न सक्नह
ु ु न्र्। यसका अनतररक्त, गेिवेले घर-पररवार पररर्स्टथनतहरूमा पररवतिनहरू
ररपोिि गनि र आफ्ना लाभहरू अनलाइन माफित नवीकरण गनि फुड स्ट्याम्प प्राप्तकतािहरूलाई अनुमनत
हदन्र्।

आवेदन दायर भएको कहहले माननन्र्?
आवेदनमा घरपररवारको मुख्य व्यर्क्तको नाम, ठे गाना, लमनत र घरपररवारको मुख्य व्यर्क्त वा

घरपररवारको अको सदस्टयको हस्टताक्षर सहहत उक्त आवेदन स्टथानीय काउण्िी कायािलयद्वारा प्राप्त गरे को
अवस्टथामा आवेदन दायर गररएको माननन्र्। आवेदन स्टथानीय पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभागमा
व्यर्क्तगत रूपमा, पत्रार्ार वा फ्याक्स वा अनलाइन माफित दायर गनि सक्रकन्र्। आवेदन तपाईंको स्टथानीय
पररवार तथा बालबाललका सेवा ववभागमा दायर गनुप
ि र्ि तर कुनै पनन पररवार तथा बालबाललका सेवा
ववभागले तपाईंको आवेदन स्टवीकार गनि सक्र्। तपाईंले आवेदन पण
ू ि रूपमा भने प्रयास गनप
ुि र्ि । तपाईंले

आफ्नो िे ललफोन नम्बर र/वा ठे गाना हदन एकदमै महत्त्वपूणि हुन्र् जसकारण DFCS ले तपाईंलाई
फोनद्वारा पहुँर् गनि सक्र्।
आवेदन दायर गरे पनर् के हुन्र्?
DFCS को मालमला कायिकतािद्वारा तपाईं वा घरपररवारका सदस्टय (वा तपाईंको घरपररवाको लाधग आवेदन
हदन अधिकारप्राप्त कोही व्यर्क्त) को अन्तवािताि ललइएको हुनप
ु र्ि । अन्तवािताि ललइएको व्यर्क्तलाई तपाईंको
घरपररवारको पररर्स्टथनतहरू बारे थाहा हुनुपर्ि । फोन अन्तवािताि आवश्यक हुन्र्।

वद्
ृ ि/असक्षमता भएका व्यर्क्त वा कायािलयमा आउन समस्टयाहरू अनुभव गररे रहे का व्यर्क्तहरूले,

अन्तवािताि िे ललफोन, पूव-ि व्यवस्टथा लमलाइएको गह
ृ भेि वा कायािलय भेिद्वारा पूरा गनि सक्नुहुन्र्।
अन्तवाितािहरू बारे पत्ता लगाउनको लाधग आफ्नो स्टथानीय काउण्िी कायािलयमा सम्पकि गनुह
ि ोस ्।
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अन्तवाितािमा के हुन्र्?
मालमला कायिकतािले तपाईंलाई घरपररवारका आम्दानी, स्रोत, भाडा वा धितो ऋण र उपयोधगता खर्िहरू

बारे प्रश्नहरू सोध्नुहुनेर्। ननर्श्र्त घरपररवारहरूलाई धर्क्रकत्सा खर्िहरू, बालस्टयाहार र बाल सहायता
खर्िहरू बारे पनन सोध्नुहुनर्
े । तपाईंको घरपररवारको पररर्स्टथनतको प्रमाण आवश्यक र्, त्यसैले तपाईंसँग
ननम्न जानकारी र् भने, तपाईं यसलाई आफूसँग ल्याउनुहोस ्:

❖ तपाईंको पररर्यको प्रमाण
❖ जन्मदताि प्रमाणपत्र, संयुक्त राज्यको राहदानी, अस्टपतालको रे कडि, इत्याहद जस्टता तपाईंको
नागररकताको प्रमाण
❖ संयुक्त राज्यका नागररक नभएको तर लाभहरूको लाधग आवेदन हदने व्यर्क्तहरूको अध्यागमन
सम्बन्िी कागजात
❖ लाभहरूको लाधग आवेदन हदने व्यर्क्तहरूको सामार्जक सुरक्षा नम्बरहरू
❖ घरपररवारका प्रत्येक सदस्टयको आम्दानीको प्रमाण (र्ेक स्टिब, सामार्जक सुरक्षा वा भेिेरन
प्रशासनको पुरस्टकार पत्र, बेरोजगारी लाभ, पररवार वा साथीहरूका योगदानहरू, बाल सहायता,
इत्याहद)
❖ पनर्ल्लो महहनाको भाडाको रलसद वा धितो ऋण भुक्तानी पुर्स्टतका
❖ 60 वषि र सोभन्दा बढी भएका र/वा असक्षमता भएका व्यर्क्तहरूको धर्क्रकत्सा बबलहरू
❖ बालबाललकाहरूको बालस्टयाहार रलसदहरू जसको आमाबुवाले ववद्यालय वा प्रलशक्षणमा काम
गनह
ुि ु न्र्
❖ तपाईंको पररर्स्टथनतको आिारमा अनतररक्त जानकारी र प्रमाण आवश्यक हुन सक्र्।
तपाईंले सुरुमा आवेदन हदँ दा सबै जानकारी नभएमा, तपाईंलाई आवश्यक भएको प्रमाण उपलब्ि
गराउनको लाधग अन्तवाितािको लमनतदे खख 10 हदनको समय हदइन्र्।

अन्तवािताि आधिकाररक र घरपररवारका पररर्स्टथनतहरूको गोपनीय र्लफल हो। अन्तवाितािकतािले
जानकारी सर्जलैसँग जम्मा र समीक्षा गनह
ुि ु ँदैन तर अस्टपष्ि वा अिरु ो जानकारी अन्वेषण गरी समािान
गनप
ुि र्ि ।

तपाईंको घरपररवारमा भएका व्यर्क्तले हामीलाई सामार्जक सुरक्षा नम्बर वा अध्यागमनको र्स्टथनत वा
नागररकता बारे जानकारी हदन र्ाहनह
ु ु न्न भने, उक्त व्यर्क्त फुड स्ट्याम्पहरूको लाभहरूको लाधग योग्य
हुनह
ु ु नेर्ैन। घरपररवारका अन्य सदस्टय अझै पनन लाभहरूको लाधग योग्य हुन सक्नह
ु ु न्र्।

सामार्जक सुरक्षा नम्बर वा अध्यागमनको र्स्टथनत हदन नर्ाहने व्यर्क्तलाई होमल्याण्ड सुरक्षा ववभाग
Department of Homeland Security, संयक्
ु त राज्य नागररकता तथा अध्यागमन सेवाहरू United
States Citizenship and Immigration Services मा ररपोिि गररन्न।
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तपाईं योग्य हुनुहुन्र्?
तपाईं ननम्न अवस्टथामा फुड स्ट्याम्प (SNAP) को लाधग योग्य हुन सक्नुहुन्र्:
•
•

तपाईं संयक्
ु त राज्यको नागररक भएमा वा ननर्श्र्त कानन
ू ी ववदे शी र्स्टथनत भएमा
तपाईंले घरपररवारका अवस्टथाको प्रमाण बारे आवश्यक भएका सबै कागजातहरू उपलब्ि

•
•

गराएमा
तपाईं र/वा अन्य घरपररवार सदस्टयहरूले कायि आवश्यकताहरूको अनुपालना गरे मा
घरपररवारको मालसक आम्दानीले घरपररवारमा बस्टने माननसको सङ्खख्याको आिारमा आय

•

सीमाहरू ननाघेमा
भाडा वा धितो ऋण भुक्तानी, उपयोधगता बबलहरू र केही अवस्टथाहरूमा मेडडकल,

बालस्टयाहार र बाल सहायता खर्िहरूको प्रमाण उपलब्ि गराएमा नयनीहरूलाई योग्यता
ननिािरण प्रक्रक्रयामा ववर्ार गररन्र्।
फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरू प्राप्त गनिको कनत समय लाग्र्?
आवेदनको प्रक्रक्रया गररनप
ु र्ि र लाभहरू आवेदन दायर गरे को लमनतदे खख 30 हदनलभत्र उपलब्ि हुन्र्।
तपाईंको घरपररवारको थोरै वा कुनै पनन आम्दानी र्ै न र ननर्श्र्त मापदण्ड परू ा गनह
ुि ु न्र् भने, आवेदन प्रक्रक्रया
गनप
ुि र्ि र लाभहरू 7 हदनलभत्र उपलब्ि हुन्र्। घरपररवार SNAP लाभहरूको लाधग योग्य र् वा र्ै न भनी
उल्लेख गने सूर्ना प्रत्येक घरपररवारमा पठाइन्र्। योग्य भएमा, सूर्नामा घरपररवारले प्राप्त गने
लाभहरूको रकम र पुन: आवेदन हदनअ
ि ु न्र् भन्ने कुरा
ु नघ घरपररवारले कहहलेसम्म लाभहरू प्राप्त गनुह
उल्लेख हुन्र्।

तपाईंले कनत प्राप्त गनह
ुि ु नेर्?
तपाईंले घरपररवारले प्राप्त गने लाभहरूको रकम तपाईंको फुड स्ट्याम्प घरपररवारमा भएका व्यर्क्तहरूको

सङ्खख्या, घरपररवारका आम्दानीको रकम र बजेहिङ प्रक्रक्रयामा प्रयोग गररएका किौतीहरूको रकममा
आिाररत हुन्र्। आवेदन लमनतले पहहलो महहनामा घरपररवारद्वारा प्राप्त गररएका लाभहरूको रकमलाई

प्रभाव पार्ि । तपाईंको घरपररवार योग्य हुँदासम्म, प्रत्येक महहना लाभहरू उपलब्ि गराइन्र्। तपाईंको फुड

स्ट्याम्प केस बन्द भएतापनन तपाईंको EBT खातामा बाँकी रहे का लाभहरू प्रयोग हुँदासम्म प्राप्त गनि
सक्रकन्र्।
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तपाईं कहहलेसम्म फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरू प्राप्त गनह
ुि ु न्र्?
योग्य भएमा, तपाईंको घरपररवारले पन
ु : आवेदन हदनअ
ु नघ एक महहनादे खख एक वषिसम्म SNAP प्राप्त गनि
सक्नुहुन्र्। प्रमाणीकरण अवधिको पनर्ल्लो महहनामा, तपाईंको घरपररवारले DFCS बाि अपोइन्िमेन्ि पत्र
प्राप्त गनप
ुि र्ि । पत्रमा तपाईंको प्रमाणीकरण अवधि समाप्त हुन लागेको र् र तपाईंको घरपररवारले पन
ु :
आवेदन हदनप
ु नेर् भनी तपाईंलाई बताइएको हुन्र्।
यो पत्रमा तपाईंको प्रनतक्रक्रया समयोधर्त भयो भने, तपाईंका घरपररवार अझैपनन योग्य भएमा तपाईंका
लाभहरू जारी राखखनेर्। तपाईंले यो पत्रमा प्रनतक्रक्रया जनाउनुभएन भने, तपाईंका लाभहरू रोक्रकनेर्न ्।
तपाईंलाई फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरू कसरी जारी गररन्र्?
लाभहरू इलेर्क्िक बेनेक्रफि िान्सफर (EBT) काडि र व्यर्क्तगत पहहर्ान नम्बर (PIN) प्रयोग गरी जारी
गररन्र्।
तपाईं लाभहरूको लाधग सक्षम हुनह
ु ु न्र् र घरको प्रमख
ु को रूपमा कहहल्यै पनन प्राप्त गनभ
ुि एन भने,
तपाईंलाई EBT काडि पत्रार्ार गरे र पठाइनेर्। घरपररवारले खाना खररद गनि अधिकारप्राप्त

भण्डारहरूमा EBT काडि प्रयोग गर्ि न ्। खाना लाभ खररदको कूल रकम र्ेकआउि काउन्िरमा

ननिािरण गररएको बेलामा, तपाईं पोइन्ि अफ सेल यन्त्र माफित आफ्नो EBT काडि स्टवाइप गनह
ुि ोस ् र
आफ्नो PIN नम्बर प्रववष्ि गनह
ुि ोस ्। खररदको रकम तपाईंको कूल मालसक बाँडफाँडबाि काहिन्र्।
घरपररवारमा लाभहरू कहहले उपलब्ि हुन्र्न ्?
लाभहरू प्रत्येक महहना

सम्म EBT खातामा क्रेडडि हुन्र्न ्। तपाईंका लाभहरू पहुँर् गनि,
तपाईंलाई आफ्नो EBT काडि र PIN आवश्यक हुन्र्। तपाईंको EBT काडि हरायो वा र्ोरी भयो वा तपाईंले
5

दे खख

23

आफ्नो PIN बबसिनभ
ु यो भने, EBT ग्राहक सेवा हे ल्पलाइनलाई 1-888-421-3281 मा फोन गनह
ुि ोस ्।
तपाईंको हराएको वा र्ोरी भएको काडि रद्द हुनेर्। नयाँ EBT काडि र/वा PIN तपाईंको घरपररवारका लाधग
जारी गररनेर्। तपाईंको EBT खाता बारे अन-लाइनमा जानकारी प्राप्त गनिको लाधग, www.ebt.acsinc.com मा लगइन गनह
ुि ोस ्।
आफ्नो काडि नम्बर र व्यर्क्तगत पहहर्ान नम्बर (PIN) प्रयोग गरे र, तपाईं ननम्न गनि सक्नह
ु ु न्र्:
• आफ्नो वतिमान खातामा रहे का बाँकी रकम जाँर् गनि
• आफ्नो कारोबार इनतहासको समीक्षा गनि
• आफ्नो PIN पररवतिन गनि
• ग्राहक सेवामा सम्पकि गनि
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तपाईंसँग आफ्ना जानकारीमा पहुँर् गनिको लाधग आफ्नो काडि नम्बर तयार हुनप
ु र्ि । आफ्नो EBT काडि र

PIN सुरक्षक्षत स्टथानमा राख्न सम्झनुहोस ्। कसैले तपाईंको EBT काडि र PIN पाउनुभयो भने, उक्त व्यर्क्त

तपाईंका लाभहरू प्राप्त गनि सक्षम हुनुहुन्र्। तपाईंको EBT खाताबाि ललइएका लाभहरू DFCS द्वारा
प्रनतस्टथापन गररएका र्ै नन ्।
तपाईं फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरू कहाँ खर्ि गनि सक्नुहुन्र्?
संयुक्त राज्य कृवष ववभाग United States Department of Agriculture (USDA), खाद्यान्न तथा पोषण
सेवाहरू Food and Nutrition Services (FNS) द्वारा अधिकार प्रदान गररएका खाद्य पसलहरूले खाना

खररद गनि EBT कारोबारहरू स्टवीकार गनि सक्र्न ्। िेरैजसो पसलहरूले फुड स्ट्याम्प लाभहरू खाद्य
उत्पादनहरू खररद गनि प्रयोग गनि सक्रकन्र् भनी सूधर्त गने संकेत उपलब्ि गराउँ र्न ्।
खाद्य स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरूले के-के खररद गररन्र्?
लाभहरू तपाईंका घरपररवारलाई खानको लाधग खाना वा खाना बढाउने बबरूवा वा बबउहरू खररद गनि
मात्र प्रयोग गनि सक्रकन्र्। ननर्श्र्त खाना पूरकहरू जस्टतै Ensure फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्रयोग गरी खररद

गनि सक्रकन्र्। पसलमा उपभोग गनि डडजाइन नगररएको आइस, पानी र धर्सो वा कोठाको तापक्रमका
खानेकुराहरू फुड स्ट्याम्प लाभहरूले खररद गनि सक्रकन्र्।
खाद्य स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरूले के-के खररद गररन्न?
फुड स्ट्याम्प (SNAP) लाभहरू महदराजन्य पेय पदाथिहरू, र्ुरोि वा सुती, साबुन र कागजी उत्पादन,
औषधि, लभिालमन, घरपालव
ु ा जनावरका खाना वा कुनै पनन गैर-खाद्य सामग्रीहरू जस्टता घरपररवारका
आपूनतिहरू खररद गनि प्रयोग गनि सक्रकँदै न।
तपाईंका अधिकारहरू के-के हुन ्?
तपाईंसँग ननम्न कुराको अधिकार र्ः
•
•

तपाईंले अनुरोि गरे को हदनमा आवेदन प्राप्त गनि।
तपाईंलाई अङ्खग्रेजी भाषा पढ्न, लेख्न, बोल्न वा बझ्
ु न समस्टया र् भने यो फाराम भनि र नन:शल्
ु क
भाषा सहायता सेवाहरू (दोभाषे, अनव
ु ाद गररएका सामग्री वा प्रत्यक्ष भाषा सवु विा सेवाहरू)

•

मा सहायता अनरु ोि गने।
तपाईं वा तपाईंको पररवार मध्ये कसैलाई असक्षमता र् भने सहायक सामग्री र सेवाहरू

र उधर्त पररमाजिनहरू अनरु ोि गने।
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• तपाईंले आफ्नो आवेदन दायर गदाि यो स्टवीकार हुनुपने।
• तपाईं फुड स्ट्याम्प कायािलयमा जान सक्नुहुन्न भने तपाईंका घरपररवारका लाधग आवेदन हदन
वयस्टक रोज्न पाउने।
• तपाईं 60 वषि वा सोभन्दा बढी उमेरको वा असक्षमता भएको हुनुहुन्र् र तपाईंका लाधग आवेदन
हदने कसैलाई पनन फेला पानि सक्नुहुन्न भने गह
ृ भेि वा िे ललफोन अन्तवािताि गने।
• योग्य भएमा तपाईं आफ्नो आवेदन दायर गरको लमनतको 30 हदनलभत्र EBT काडि र PIN प्राप्त
गने वा
• शीघ्र सेवाहरूका लाधग योग्य भएमा तपाईं आफ्नो आवेदन दायर गरको लमनतको 5 हदनलभत्र
EBT काडि र PIN प्राप्त गने।

• उमेर, ललङ्खग, जानत, रङ, अपाङ्खगता, िालमिक लसद्िान्त, रार्ष्िय मल
ू वा राजनीनतक आस्टथाको

सम्बन्िी बबना ननष्पक्ष व्यवाहर प्राप्त गनि।
• तपाईंको केसमा र्ाललएको कदममा तपाईंले असहमनत जनाउनुहुन्र् भने ननष्पक्ष सुनुवाइ गने।
• आफ्नो केस फाइल र कायिक्रमको ननयमहरू परीक्षण गने।
• ललखखतमा ररपोिि नगररएको पररवतिनको कारणले तपाईंको लाभहरू घिे मा वा रोक्रकएमा
पहहले नै सधू र्त गने।
तपाईंका र्जम्मेवारीहरू के-के हुन ्?
·
·
·
·
·

तपाईंले पूणि रूपमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ हदनुपर्ि ।
तपाईं झूिो बयानको जररवाना अन्तगित सबै जवाफहरू सही र्न ् भनी प्रमाखणत गनि
आफ्नो नामको हस्टताक्षर गनह
ुि ोस ्।
तपाईंले आफू लाभहरूका लाधग योग्य भएको प्रमाण उपलब्ि गराउनुपर्ि ।
आफ्नो फुड स्ट्याम्प लाभहरू बबक्री गने, व्यापार गने वा हदने नगनह
ुि ोस ्।
योग्य वस्टतह
ु रू मात्र खररद गनि फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्रयोग गनह
ुि ोस ्।

लाभहरू प्राप्त गदाि तपाईंका घरपररवारका ररपोिि मा के-के पररवतिन हुनप
ु र्ि ?
सरललकृत ररपोहिि ङ घरपररवारहरू – जर्जियामा भएका सबै फुड स्ट्याम्प (SNAP)
घरपररवारहरूसँग सरललकृत ररपोहिि ङ आवश्यकताहरू र्न ्।
•
•

यसको अथि तपाईंले आफ्नो घरपररवारको जम्मा मालसक कूल आम्दानी तपाईंको घरपररवारको

आकारको लाधग संघीय गरीबी स्टतर 130% भन्दा बढी हुँदा ररपोिि गनप
ुि र्ि ।
तपाईं बालबाललका नभएको 18-49 वषि बीर्को उमेरको कायि गने वयस्टक हो भने, तपाईंले आफ्नो
कायि समय हप्तामा 20 घण्िा, प्रनत महहना औसत 80 घण्िा भन्दा कम हुँदा पररवतिन भएको
महहनाको अन्त्यको 10 हदन लभत्रमा ररपोिि गनप
ुि र्ि ।

•

तपाईंले आफ्नो पररवारले ठूलो लोिरी र जव
ुि र्ि । यो एउिा
ु ा खेलमा ववजयप्राप्त गदाि ररपोिि गनप

खेलमा र्जनतने नगद उपहार हो। तपाईं वा पररवारको सदस्टयले लोिरी वा जुवा खेलमा र्जतहरू,
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$3750 वा सोभन्दा बढी कुल रकम (कर वा अन्य रकमहरू रोक्का गररनुभन्दा अनघ) प्राप्त

गनभ
ुि एको र् भने, तपाईंले पररवारले र्जतहरूको रकम प्राप्त गरे को महहनाको अन्त्यको 10
हदनलभत्र यी र्जतहरूको रकम बारे ररपोिि गनप
ुि र्ि ।

तपाईंको मालमला कायिकतािले तपाईंलाई यो आवश्यकता व्याख्या गनह
ुि ु ने र्। तपाईंले 1-877-423-4746
मा वा https://gateway.ga.gov/access/ मा भएको DFCS कल केन्रलाई पररवतिनहरू ररपोिि गनि
सक्नुहुन्र्।
ननयमहरू तोड्नेका लाधग दण्डहरू के-के हुन ्?
तपाईंले जानबुझेर गलत जानकारी उपलब्ि गराएको सम्बन्िमा आफ्ना लाभहरू गुमाउनु हुनेर् वा
तपाईंलाई अपरािीको अलभयोग लाग्न सक्र्।
•
•
•

तपाईंको पररवार सदस्टयले प्राप्त गनि नहुने लाभहरू प्राप्त गनिका लाधग गलत जानकारी
नहदनुहोस ् वा जानकारी नलुकाउनुहोस ्।
अरूको फुड स्ट्याम्प (SNAP) वा EBT काडिहरू प्रयोग नगनह
ुि ोस ् र अन्य कसैलाई पनन
आफ्नो काडि प्रयोग गनि नहदनह
ु ोस ्।
महदरा वा र्ुरोिहरू जस्टता गैर-खाद्य वस्टतुहरू खररद गनि वा क्रेडडि काडिमा भुक्तानी
गनिको लाधग फुड स्ट्याम्पहरू (SNAP) प्रयोग नगनह
ुि ोस ्।

•

तोपहरू, युद्ि सामग्री वा ननयर्न्त्रत पदाथि (गैरकानूनी लागू औषिहरू) जस्टता गैर-कानूनी
वस्टतुहरूको लाधग फुड स्ट्याम्प (SNAP) वा EBT काडिहको व्यापार वा बबक्री नगनह
ुि ोस ्।

कुनै घरायसी सदस्टयले स्टथायी रूपमा एक वषिको लाधग फूड स्ट्याम्प कायिक्रमबाि ननषेधित हुन

सक्ने उद्दे श्यका कुनै फुड स्ट्याम्प ननयमहरू उल्लङ्खघन गर्ि भने,
$250,000 सम्म जररवाना लाग्नेर्, 20 वषिसम्म कैद गरी राखखनेर् वा दव
ु ै हुनेर्। उहाँलाई अन्य
उपयुक्त संघीय र राज्यको कानून अन्तगित अलभयोग लाग्न सक्र्। अदालतले आदे श हदएमा
उहाँलाई थप 18 महहनाको लाधग फूड स्ट्याम्प कायिक्रमबाि ननषेधित गनि पनन सक्रकन्र्।

कुनै घरायसी सदस्टयले जानाजान तररकाले ननयमहरू उल्लङ्खघन गरे मा सरु
ु को अपरािको लाधग
एक वषि, दोस्रो अपरािको लाधग दई
ु वषि र तेस्रो अपरािको लाधग स्टथायी रूपमा फुड स्ट्याम्पहरू
पाउन नसक्ने हुन्र्।

अदालतले तपाईं वा कुनै घरायसी सदस्टयले ननयर्न्त्रत वस्टतुको बबक्री संलग्न कारोबारमा फुड

स्ट्याम्प लाभहरू प्रयोग वा प्राप्त गरररहे को अपराि पत्ता लगाउँ र् भने, तपाईं वा उक्त घरायसी
सदस्टय सरु
ु को अपरािको लाधग दई
ु वषि र दोस्रो अपरािको लाधग स्टथायी रूपमा लाभहरूका
लाधग योग्य हुनु हुनेर्ैन।
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कानूनी अदालतले तपाईं वा कुनै घरायसी सदस्टय तोपहरू, युद्ि सामग्री वा ववस्टफोिक पदाथिको
बबक्रीमा संलग्न कारोबारमा लाभहरू प्रयोग वा प्राप्त गरे को दोषी ठहर गर्ि भने, तपाईं वा उक्त

घरायसी सदस्टय यो उल्लङ्खघनको सरु
ु को अपरािमा फूड स्ट्याम्प कायिक्रममा सहभागी हुन स्टथायी
रूपमा अयोग्य हुनु हुनेर्।

कानूनी अदालतले तपाईं वा कुनै घरायसी सदस्टय $500 को समग्र रकम वा सोभन्दा िेरै रकमको
लाधग अवैि व्यापारका लाभहरू अपरािी ठहर हुन्र्न ् भने, तपाईं वा उक्त घरायसी सदस्टय यो

उल्लङ्खघनको सरु
ु को अपरािमा फूड स्ट्याम्प कायिक्रममा सहभागी हुन स्टथायी रूपमा अयोग्य हुनु
हुनेर्।

तपाईं वा कुनै घरपररवारका सदस्टयले िेरै फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्राप्त गनिका लाधग पहहर्ान वा
बासस्टथान (नतनीहरू बस्टने ठाउँ ) को सम्बन्िमा जाली बयान वा वववरण हदएमा, तपाईं वा उक्त

घरपररवारका सदस्टय 10 वषिको अवधिसम्म फुड स्ट्याम्प कायिक्रममा सहभागी हुन अयोग्य हुनु
हुनेर्।

ADA /िारा 504 का अधिकारहरूको सर्
ू ना
असक्षमता भएका माननसहरूको लाधग मद्दत
संघीय कानून* अनुसार Georgia Department of Human Services र Georgia Department of

Community Health ("ववभागहरू") लाई असक्षमता भएका व्यर्क्तहरूलाई ववभागका कायिक्रम, सेवा वा
क्रक्रयाकलापहरूमा सहभागी हुन र योग्य ठहर हुन समान अवसर उपलब्ि गराउन आवश्यक पर्ि । यसमा
SNAP, TANF र धर्क्रकत्सा सहायता जस्टता कायिक्रमहरू समावेश हुन्र्न ्।

असक्षमतामा आिाररत भेदभाव रोक्नको लाधग पररमाजिनहरू आवश्यक हुँदा ववभागहरूले उधर्त

पररमाजिनहरू उपलब्ि गराउँ र्न ्। उदाहरणका लाधग, हामीले समान पहुँर् उपलब्ि गराउनका लाधग नीनत,

अभ्यास वा प्रक्रक्रयाहरू पररवतिन गनि सक्र्ौं। समान रूपमा प्रभावकारी हुने सञ्र्ार सुननर्श्र्त गनिको लाधग,
हामीले असक्षमता भएका व्यर्क्त वा उनीहरूका सहयोगीहरूलाई साङ्खकेनतक भाषा दोभाषेहरू जस्टता

असक्षमता सञ्र्ार सहायता उपलब्ि गराउँ र्ौं। हाम्रो मद्दत ननःशुल्क र्। ववभागहरूलाई सेवा, कायिक्रम वा
क्रक्रयाकलापको प्रकृनतमा आिारभूत पररवतिन हुने वा अनावश्यक ववत्तीय तथा प्रशासननक बोझहरू ननर्म्तने
कुनै पनन पररमाजिन गनि आवश्यक हुँदैन।
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उपयुक्त पररमाजिन वा सञ्र्ार सहायता कसरी अनुरोि गने
तपाईं असक्षम हुनुहुन्र् र तपाईंलाई उधर्त पररमाजिन, सञ्र्ार सहायता वा अनतररक्त मद्दत आवश्यक हुन्र्
भने, कृपया आफ्नो मालमला कायिकतािलाई सम्पकि गनह
ुि ोस ्। उदाहरणको लाधग, तपाईंलाई साङ्खकेनतक भाषा

दोभाषे जस्टतो प्रभावकारी सञ्र्ारको लाधग सहयोग वा सेवा आवश्यक भएमा फोन गनह
ुि ोस ्। तपाईंले आफ्नो
अनुरोि गनिको लाधग आफ्नो मालमला कायिकतािलाई सम्पकि गनि वा DFCS लाई 404-657-3433 मा वा
DCH लाई 678-248-7449 मा फोन गनि सक्नुहुन्र्। तपाईं आफ्नो स्टथानीय DFCS कायािलयमा वा

https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights मा अनलाइनमा उपलब्ि DFCS ADA
उधर्त पररमाजिन अनुरोि फाराम प्रयोग गरी आफ्नो अनुरोि राख्न पनन सक्नह
ु ु न्र् वा तपाईं DCH Katie
Becket Team कायािलयमा वा https://medicaid.georgia.gov/programs/all-

programs/tefrakatie-beckett मा अनलाइनमा DCH ADA उधर्त पररमाजिन अनरु ोि फाराम प्राप्त
गनि सक्नह
ु ु न्र् तर तपाईंले फाराम प्रयोग गनप
ुि दै न।

उजरु ी कसरी दायर गने
ववभागहरूले तपाईंको असक्षमताको कारण तपाईं ववरूद्ि भेदभाव गरे को र् भने, तपाईंसँग उजुरी गने

अधिकार हुन्र्। उदाहरणका लाधग, तपाईंले उधर्त पररमाजिन वा साङ्खकेनतक भाषा दोभाषेको अनुरोि गनभ
ुि यो

जुन अस्टवीकार गररएको र् वा उपयुक्त समय लभत्रमा कायि गररएको र्ै न भने, तपाईं भेदभावसम्बन्िी उजुरी
दायर गनि सक्नुहुन्र्। तपाईं आफ्नो मालमला कायिकतािलाई, आफ्नो स्टथानीय DFCS कायािलयमा वा 2
Peachtree Street N.W., Ste 19-454, Atlanta, GA, 30303, 404-657-3735 मा DFCS नागररक
अधिकारहरू, ADA/िारा 504 संयोजकलाई सम्पकि गरे र मौखखक वा ललखखत रूपमा उजरु ी दायर गनि
सक्नह
ु ु न्र्। DCH को लाधग, KB TEAM ADA/िारा 504 संयोजकलाई 2211 Beaver Ruin Road

Suite 150, Norcross, GA, 30071, वा P.O Box 172, Norcross, GA, 30091, 678-248-7449.
तपाईं DFCS नागररक अधिकारहरूको उजुरी फारामको प्रनतललवपको लाधग आफ्नो मालमला कायिकतािलाई
अनुरोि गनि सक्नुहुन्र्। उजुरी फाराम https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civilrights मा पनन उपलब्ि र्।

तपाईंलाई भेदभावसम्बन्िी उजुरी दायर गनि मद्दत आवश्यक पर्ि भने, तपाईंले माधथ सूर्ीबद्ि DFCS को

कमिर्ारीलाई सम्पकि गनि सक्नह
ु ु न्र्। कान नसन्
ु ने वा सन्
ु नमा कहठनाइ हुने वा बोल्ने असक्षमताहरू हुनसक्ने
व्यर्क्तहरूले हामीसँग जोडडनको लाधग सञ्र्ालकलाई 711 मा फोन गनि सक्नह
ु ु न्र्।

तपाईं उपयक्
ु त संघीय ननकायहरूसँग भेदभावसम्बन्िी उजरु ी दायर गनि सक्नह
ु ु न्र्। संयक्
ु त राज्य अमेररका
कृवष ववभाग (USDA) र संयक्
ु त राज्य अमेररका स्टवास्ट्य तथा मानव सेवा ववभाग (HHS) का सम्पकि
जानकारी “USDA-HHS को संयक्
ु त गैर-भेदभाव कथन" मा समावेश गररएको र्।
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*1973 को पुनसुि
ि ार ऐनको िारा 504; 1990 को असक्षमताहरू भएका अमेररकीहरूको ऐन; र 2008 को

असक्षमताहरू भएका अमेररकीहरूको संशोिन ऐनले असक्षमताहरू भएका व्यर्क्तहरू गैर-कानूनी
भेदभावबाि मुक्त र्न ् भनी सुननर्श्र्त गर्ि ।

मानव सेवा ववभाग (DHS) अन्तगित, तपाईंले आफ्नो स्टथानीय DFCS कायािलयमा वा 2 Peachtree
Street N.W., Ste 19-454, Atlanta, GA, 30303, 404-657-3735 मा DFCS नागररक अधिकारहरू,
ADA/िारा 504 संयोजकलाई सम्पकि गरे र अन्य भेदभावसम्बन्िी उजुरीहरू पनन दायर गनि सक्नुहुन्र्।
सीलमत अङ्खग्रेजी ननपुणताको आिारमा भेदभावको अलभयोग लगाउने उजुरीहरूका लाधग, DHS सीलमत
अङ्खग्रेजी ननपुणता तथा संवेदक असक्षमता कायिक्रम (Limited English Proficiency and Sensory

Impaired Program) लाई ननम्नमा सम्पकि गनह
ुि ोस ्: Two Peachtree Street, N.W., Suite 29-103
N.W., Atlanta, GA 30303 वा 404-657-5244 (भ्वाइस), 404-463-7591 (TTY), 404-651-6815
(फ्याक्स) मा फोन गनह
ुि ोस ्।
सामद
ु ानयक स्टवास्ट्य ववभाग (Department of Community Health) (DCH) नीनत अन्तगित,

धर्क्रकत्सा सहायता कायिक्रमहरूले तपाईंको जानत, उमेर, ललङ्खग, असक्षमता, मूल राष्ि वा िालमिक आस्टथाको
आिारमा तपाईंका योग्यता वा लाभहरू अस्टवीकार गनि सक्दै नन ्।

मेडडकेड योग्यता वा प्रदायक भेदभाव बारे ररपोिि गनिको लाधग, सत्यननष्ठा कायिक्रमको जर्जिया सामुदानयक
स्टवास्ट्य ववभागको (Georgia Department of Community Health) कायािलय (स्टथानीय 404-4637590) वा (िोल क्रि) 800-533-0686 मा फोन गनह
ुि ोस ्। तपाईं (िोल िी) 1-800-533-0686 मा फोन
गरे र शंकास्टपद मेडडकेड ठगी बारे पनन ररपोिि गनि सक्नह
ु ु न्र्।
गैर-भेदभावको कथन
संघीय मानव अधिकार र संयुक्त राज्य अमेररका कृवष ववभाग (USDA) का नागररक अधिकारहरूका
ननयमन र नीनतहरूको अनुसार, यसका ननकाय, कायािलय र कमिर्ारी र USDA कायिक्रमहरूमा

सहभागी हुने वा प्रबन्ि गने संस्टथाहरूलाई USDA द्वारा सञ्र्ालन गररएको वा अनद
ु ान उपलब्ि गराइएको
कुनै पनन कायिक्रम वा क्रक्रयाकलापमा पूवि नागररक अधिकारको लाधग जानत, वणि, रार्ष्िय मूल, ललङ्खग,

िालमिक लसद्िान्त, अपाङ्खगता, उमेर, राजनैनतक ववर्ारहरू वा प्रनतशोि वा प्रनतकारको आिारमा भेदभाव
गने काम ननषेधित गररएको र्।
कायिक्रमसम्बन्िी जानकारीको लाधग वैकर्ल्पक सञ्र्ारको माध्यम (उदाहरण, ब्रेल, ठूलो वप्रन्ि, अडडयो िे प,
अमेररकी साङ्खकेनतक भाषा, आहद) आवश्यक पने अशक्तता भएका व्यर्क्तहरूले लाभहरूको लाधग

आवेदन गरे को ननकाय (राज्य वा स्टथानीय) मा सम्पकि गनप
ुि र्ि । कान नसुन्ने, कम सुन्ने वा बोल्नमा
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असक्षमता भएका व्यर्क्तहरूले (800) 877-8339 मा संघीय ररले सेवा माफित USDA लाई सम्पकि गनि
सक्नुहुन्र्। यसका साथै, कायिक्रमसम्बन्िी जानकारी अङ्खग्रेजी बाहे कका अन्य भाषाहरूमा पनन उपलब्ि
गराउन सक्रकन्र्।

भेदभावसम्बन्िी उजुरी दायर गनि, ननम्न अनलाइनमा फेला पररने USDA कायिक्रम भेदभाव उजुरी
फाराम, (AD-3027) पूरा गनह
ुि ोस ्: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-

program-discrimination-complaint र कुनै USDA को कायािलयमा वा USDA लाई सम्बोधित

एउिा पत्र लेख्नुहोस ् र यो फाराममा अनुरोि गररएका सम्पूणि जानकारी पत्रमा उपलब्ि गराउनुहोस ्।

गुनासो फारामको एक प्रनतललवप अनुरोि गनिको लाधग, (866) 632-9992 मा फोन गनह
ुि ोस ्। तपाईंले
भनभ
ुि एको फाराम वा पत्रलाई ननम्न तररकाले USDA मा पेश गनह
ुि ोस ्:
1. मेल:

U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights,
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. फ्याक्स: (202) 690-7442; वा
3. इमेल: program.intake@usda.gov.
यो संस्टथा समान अवसर प्रदायक हो।
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