पारिवारिक तथा बालबाललका सेवा महाशाखा
सप्ललमेन्टल न्युट्रीसन अलसस्टे न्स
प्रोग्राम - SNAP (फूड स्टाम्पलस ्)
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जप्जियामा खाद्य(फुड) स््याम्पप कायिक्रम
फुड स््याम्पप कायिक्रम के हो ?
फुड स्ट्याम्प काययक्रमको रूपमा पनि चिनििे परिपूिकीय पोषण सहयोग काययक्रम (Supplemental Nutrition

Assistance Program, SNAP) सङ्घीय सिकािद्वािा िकम उपलब्ध गिाइएको काययक्रम हो जसले खाद्यात्रमा
लाग्िे खियहरूको भुक्तािीमा सहयोग गियका लाचग न्यि
ू -आय भएका घिपरिवािहरूलाई माससक लाभहरू
उपलब्ध गिाउँ छ । यस काययक्रमले स्टवस्टथकि खािपाि ि स्टवस्टथकि जीविशैली प्रवद्यधि गियका लाचग

न्यि
ू -आय भएका घिपरिवािहरूलाई पोषण सशक्षा प्रदाि गिक
ुय ा साथै बच्िा िभएका एकल वयस्टकहरूलाई

िोजगाि तथा तासलम अवसिहरू ि न्यूि-आय भएका घिपरिवाि तथा समद
ु ायहरूलाई फुड स्ट्याम्प काययक्रमका
लाभहरूको प्रवद्यधि गिय पहुँि क्रक्रयाकलापहरू उपलब्ध गिाउँ छ ।
घिपरिवाि के हो ?
घिपरिवाि भिेको एउटा एक्लै बससिहे को मानिस, एउटा परिवाि वा सँगै बस्टिे ि नियसमत रूपमा समलेि खािा
खिीद तथा तयाि गिे िाता िभएका धेिैजिा व्यक्क्तहरू हुि सक्छि ् । सँगै बस्टिे ि नियसमत रूपमा खािा
खिीद तथा तयाि िगिे परिवािका खास सदस्टय वा व्यक्क्तहरूलाई घिपरिवािमा सामेल गिप
ुय दै ि । त्यस्टता
व्यक्क्तहरूका लाचग, केस वकयि (मासमला काययकताय) लाई सामाक्जक सुिक्षा िम्बिहरू, आप्रवासी क्स्टथनत ि

िागरिकता उपलब्ध गिाउिु पदै ि । कुिै व्यक्क्तलाई घिपरिवािमा सामेल गिे वा िगिे बािे को निणयय फेडेिल
(सङ्घीय) नियमिहरूमा आधारित छ ।

घिपरिवािलाई आवेदन सम्पबन्धी कस्ता ककलसमका सेवाहरू प्रदान गरिन्छन ् ?
यदद यो आवेदि भियमा वा हामीसँग सञ्िाि गिय तपाईंलाई मद्दत आवश्यक पछय भिे हामीलाई अिुिोध

गिह
ुय ोस ् वा 1-877-423-4746 मा फोि गिह
ुय ोस ् । यदद तपाईं बदहिो हुिुहुन्छ वा सुन्िमा कदििाई हुन्छ भिे
कृपया GA रिलेलाई 711 मा सम्पकय गिह
ुय ोस ् । हाम्रा सेवाहरू नि:शल्
ु क हुन्छि ् ।
फुड स््याम्पप लाभहरूका लागग कसले आवेदन गनि सक्छन ् ?
फुड स्ट्याम्प लाभहरूका लाचग जसले पनि आवेदि गिय सक्छ । यस काययक्रमले सीसमत आय ि स्रोतहरू भएका

घिपरिवािहरूलाई सहयोग गछय । यसमा अस्टथायी सङ्कट अिभ
ु व गरििहे का घिपरिवािका साथै गरिबबको िे खामा
वा सो मुनि आय भएका घिपरिवािहरू सामेल हुन्छि ् ।
तपाईंले कहााँ आवेदन गनप
ुि छि ?
प्रत्येक काउन्टीमा पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभाग (Department of Family and Children Services,

DFCS) को कायायलय छ । यस कायायलयले फुड स्ट्याम्प लाभहरूका लाचग आवेदिहरू सलन्छ । आफ्िो टे सलफोि
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क्रकताबमा काउन्टी सिकाि खण्ड अन्तगयत हे िह
ुय ोस ् वा आफ्िो स्टथािीय ववभागको िे गािा तथा टे सलफोि िम्बि
पत्ता लगाउिका लाचग जक्जययाको मािव सेवा ववभाग (Department of Human Services, DHS) को वेबसाइट

https://dfcs.georgia.gov/locations मा जािुहोस ् ।
तपाईंले कहहले आवेदन गनि सक्नुहुन्छ ?

पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभागका सबै कायायलयहरू सप्ताहान्त तथा ववदाका ददिहरू बाहे क

सोमबािदे खख शुक्रबािसम्म खल
ु ा िहन्छि ् । कायायलय समय साधािणतया बबहाि 8:00 बजेदेखख बेलुका 5:00
बजेसम्म हो ।

आफ्िो क्षेत्रमा कायायलय समयको लाचग आफ्िो स्टथािीय काउण्टी ववभागलाई फोि गिह
ुय ोस ् । जक्जयया गेटवेको

वेबसाइट https://gateway.ga.gov/access/ मा स्टथािीय काउन्टी अक्रफसको अिलाइि आवेदिहरू उपलब्ध हुन्छि ्
।
आगधकारिक प्रतततनगध भनेको के हो ?
आचधकारिक प्रनतनिचध त्यस्टतो व्यक्क्त हो जसलाई तपाईंको घिपरिवािले तपाईंका तफयबाट फुड स्ट्याम्प लाभहरूका
लाचग आवेदि गिय, प्राप्त गिय ि/वा प्रयोग गिय स्टवीकृनत ददिु भएको छ क्रकिभिे तपाईं त्यसो गिय सक्िुहुत्र ।
तपाईंले लाभहरूका लागग कसिी आवेदन गनि सक्नुहुन्छ ?
लाभहरूका निक्म्त आवेदि गियका लाचग, घिपरिवािको मल
ू ी, घिपरिवािको सदस्टय, वा घिपरिवािलाई प्रनतनिचधत्व

गिे आचधकारिक व्यक्क्तले सहयोगका लाचग आवेदि पूिा भिय सक्िेछि ् । आवेदि तपाईंको स्टथािीय काउन्टीको

पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभाग वा DHS वेबसाइटबाट प्राप्त गिय सक्रकिेछ । तपाईंले आवेदि गियको

लाचग स्टवयं कायायलयमा जाि, आफ्िो घिको िे गािामा हुलाकद्वािा आवेदि पिाउि अिुिोध गियका लाचग
कायायलयलाई फोि गिय वा अरू कसैलाई पिाएि फािाम मगाउि सक्िह
ु ु न्छ । तपाईंले

www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps वेबसाइटमा भएको खाली आवेदि फािामको प्रनतसलवप पनि बिाउि

सक्िुहुन्छ । फािाम पूिा भिह
ुय ोस ् ि त्यसलाई हुलाक वा फ्याक्सद्वािा पिाउिुहोस ् वा स्टथािीय काउन्टी कायायलयमा
सलएि जािुहोस ् ।
मैले अनलाइनमा लाभहरूका लागग कसिी आवेदन गनि सक्छु ?
तपाईंले खाद्य स्ट्याम्पका लाचग जक्जयया गेटवेको वेबसाइट https://gateway.ga.gov/access/ माफयत पनि आफ्िो
स्टथािीय काउन्टी DFCS कायायलयमा अिलाइि आवेदि गिय सक्िुहुन्छ । अिलाइि अकाउन्ट बिाउिे आवेदकहरूले

आफ्िो आवेदिको क्स्टथनत जाँच्ि सक्िेछि ् ि उिीहरूले गेटवे वप्र-क्स्टक्रनिङ टुल माफयत अन्य DHS काययक्रमहरूका

लाचग आफ्िो योग्यता जाँच्ि पनि सक्िेछि ् । यसका अनतरिक्त, गेटवेले फुड स्ट्याम्प प्राप्तकतायहरूलाई
अिलाइिमा आफ्िा घिपरिवाि सम्बन्धी परिक्स्टथनतहरूमा हुिे परिवतयिहरूका बािे मा रिपोटय गिय ि आफ्िा
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लाभहरूलाई िवीकिण गिय स्टवीकृनत ददन्छ ।
कततबेला आवेदन फाइल भएको मातनन्छ ?
जब आवेदिमा घिपरिवािको मूलीको िाम, िे गािा, समनत ि घिपरिवािको मल
ू ी वा अन्य सदस्टयको हस्टताक्षि हुन्छ
ि त्यसलाई स्टथािीय काउन्टी ववभागले प्राप्त गिे को हुन्छ, त्यनतबेला आवेदि फाइल वा दायि भएको मानिन्छ ।

आवेदिलाई पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभागमा स्टवयं उपक्स्टथत भएि, हुलाक वा फ्याक्सद्वािा वा
अिलाइि फाइल गिय सक्रकन्छ । आवेदि तपाईंकै स्टथािीय काउन्टीको पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभागमा

फाइल गरििु पदय छ ति कुिै पनि पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभागले तपाईंको आवेदिलाई स्टवीकाि गिय
सक्छ । तपाईंले आवेदि पूिा भिे प्रयास गिप
ुय दय छ । तपाईंले आफ्िो टे सलफोि िम्बि ि/वा िे गािा ददिु एकदमै
महत्वपण
ू य हुन्छ ताक्रक DFCS ले तपाईंलाई फोिद्वािा सम्पकय गिय सकोस ् ।
एकपटक आवेदन फाइल भए (दायि गिे ) पतछ के हुन्छ ?
तपाईं वा तपाईंको घिपरिवािको कुिै सदस्टय (वा तपाईंको घिपरिवािका लाचग आवेदि ददि अक्ततयािी प्राप्त

व्यक्क्त) लाई DFCS का कमयिािीद्वािा अन्तिवायताय सलइन्छ । अन्तिवायताय सलइिे व्यक्क्त तपाईंको घिपरिवािको
क्स्टथनत बािे जािकाि हुिुपदय छ ।

फोिद्वािा अन्तिवायताय आवश्यक हुन्छ । वद्
ृ ध/अपाङ्ग व्यक्क्तहरू वा कायायलयमा आउि कदििाइ अिुभव गिे
व्यक्क्तहरूका लाचग अन्तिवायतायलाई टे सलफोि, घिमा पदहले िै समय समलाइएको भेटघाट वा कायायलयमा आएि
गरििे भेटघाट माफयत पिू ा गिय सक्रकिेछ । अन्तिवायतायहरू बािे मा जािकािी पत्ता लगाउिका लाचग आफ्िा स्टथािीय
ववभागलाई सम्पकय गिह
ुय ोस ् ।
अन्तिवाितािमा के हुन्छ ?
केसवकयिले तपाईंलाई तपाईंको घिपरिवािको आय, स्रोत, भाडा वा चधतो ि उपयोचगता सेवा (यदु टसलटी) खियहरूका

बािे मा प्रश्िहरू सोध्िेछि ् । केही निक्श्ित घिपरिवािहरूलाई मेडडकल खिय, बाल स्टयाहाि तथा बाल भिणपोषण

खियहरूका बािे मा पनि सोध्ि सक्रकिेछ । घिपरिवािको क्स्टथनतको प्रमाण आवश्यक हुन्छ, त्यसैले यदद तपाईंसँग
निम्ि जािकािीहरू छि ् भिे तपाईंले नतिीहरूलाईँ सँगै सलएि आउि सक्िुहुन्छ:
*
*
*
*
*

तपाईंको पदहिािको प्रमाण

जन्म दताय प्रमाणपत्र, अमेरिकी पासपोटय , अस्टपतालको असभलेख जस्टता तपाईंको
िागरिकताका प्रमाणहरू

अमेरिकी िागरिक िभएको खण्डमा लाभहरूका लाचग आवेदि ददिे व्यक्क्तहरूको
आप्रवासी कागजातहरू

लाभहरूका लाचग आवेदि ददिे व्यक्क्तहरूको सामाक्जक सुिक्षा िम्बिहरू

घिपरिवािको प्रत्येक सदस्टयको आयको प्रमाण (िेकका अधयक्टीहरू, सामाक्जक सुिक्षा
वा भेटेिि प्रशासिको निणयय पत्रहरू, बेिोजगाि भत्ता, परिवाि वा साथीहरूबाट योगदाि,
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*
*
*
*

बाल भिणपोषण खिय, आदद)

अनघल्लो मदहिाको भाडाको िससद वा चधतो भुक्तािी क्रकताब

60 वषय तथा सो भन्दा बढी उमेि भएका ि/वा अपाङ्ग व्यक्क्तहरूको मेडडकल बबलहरू

काम, स्टकूल वा तासलममा भएका असभभावक (आमाबाब)ु हरूको बच्िाहरूको बाल स्टयाहाि
िससदहरू

तपाईंको क्स्टथनतलाई मध्येिजि गदै अनतरिक्त जािकािी ि प्रमाण आवश्यक हुिसक्छ ।

यदद तपाईंसँग पदहलोपल्ट आवेदि गदाय सबै जािकािीहरू छै िि ् भिे आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गिाउि
तपाईंलाई अन्तवायतायको समनतबाट 10 ददि प्रदाि गरिन्छ ।

सो अन्तिवायताय घिपरिवािको परिक्स्टथनतहरूको आचधकारिक ि गोपिीय छलफल हुन्छ । अन्तिवायतायकािले
जािकािीलाई सङ्कलि ि समीक्षा मात्र िगिे ि, अस्टपष्ट ि अपूिो जािकािीको अिुसन्धाि ि समाधाि पनि
गिप
ुय दय छ ।

यदद तपाईंको घिपरिवािको कुिै व्यक्क्तले हामीलाई सामाक्जक सुिक्षा िम्बि वा आप्रवासी क्स्टथनत वा

िागरिकता बािे जािकािी ददि िाँहदै िि ् भिे सो व्यक्क्त फुड स्ट्याम्प लाभहरूका लाचग योग्य हुँदैिि ् । यस्टतो
क्स्टथनतमा घिपरिवािका अन्य सदस्टयहरू लाभहरूका लाचग अझैं पनि योग्य हुि सक्छि ् ।
त्यस्टतो व्यक्क्तलाई सामाक्जक सुिक्षा िम्बि िददि िाहे कै कािणले होमल्याण्ड सुिक्षा ववभाग, अमेरिकी
िागरिकता तथा आप्रवासी सेवाहरूमा रिपोटय गरिँदैि ।
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के तपाईं योग्य हुनह
ु ु न्छ ?

तनम्पन अवस्थाहरूमा तपाईं फुड स््याम्पप लाभहरूका लागग योग्य हुनुहुन्छ:
·
·

तपाईं अमेरिकी िागरिक हुिह
ु ु न्छ वा तपाईंसँग ववदे शीको रूपमा निक्श्ित कािि
ू ी हैससयत छ
तपाईंले आफ्िो घिपरिवािको क्स्टथनतको प्रमाण सम्बन्धी सबै आवश्यक दस्टतावेजहरू उपलब्ध

·

तपाईं ि/वा घिपरिवािका अन्य सदस्टयहरूले काम सम्बन्धी आवश्यकताहरू पालिा गिभ
ुय एको छ

·
·

गिाउिुभएको छ

घिपरिवािको माससक आयले घिपरिवािमा बस्टिे मानिसहरूको सङ्तयामा आधारित आय
सीमालाई िाघ्दै ि

यदद निम्ि खियहरूको प्रमाणहरू प्रदाि गरिएमा भाडा वा चधतोको भुक्तािी, उपयोचगता सेवा

(युदटसलटी) का बबलहरू ि केही मासमलाहरूमा मेडडकल, बाल स्टयाहाि तथा बाल भिणपोषण
खियहरूलाई पनि योग्यता निधायिण प्रक्रक्रयामा वविाि गरिन्छ ।

लाभहरू प्रालत गनिका लागग कतत समय लाग्छ ?
आवेदिहरूको प्रक्रक्रयालाई अगाडड बढाइिुपछय ि आवेदि फाइल गरिएको समनतबाट 30 ददि सभत्रमा लाभहरू उपलब्ध
हुन्छि ् । यदद तपाईंको घिपरिवािको आय अन्त्यन्त कम छ वा छँ दै छै ि भिे ि ववसशष्ट मापदण्ड पुग्छ भिे
आवेदि प्रक्रक्रयालाई नछटो अगाडड बढाइिप
ु छय ि लाभहरू 7 ददि सभत्रमा उपलब्ध हुन्छि ् । फुड स्ट्याम्प लाभहरूका
लाचग घिपरिवाि योग्य भए िभएको कुिा जािकािी ददँ दै प्रत्येक घिपरिवािमा सूििा प्रेवषत गरिन्छ । यदद
घिपरिवाि योग्य भएमा सि
ू िामा उक्त घिपरिवािले पाउिे लाभहरूको िकम पनि तोक्रकएको हुन्छ ि सो घिपरिवािले
पुि: आवेदि िगिीकि कदहलेसम्म उक्त लाभहरू पाइिहन्छि ् भत्रे कुिाको जािकािी पनि ददइएको हुन्छ ।
तपाईंले कतत िकम प्रालत गनह
ुि ु न्छ ?
तपाईंको घिपरिवािले प्राप्त गिे लाभहरूको िकम तपाईंको फुड स्ट्याम्प घिपरिवािमा भएका व्यक्क्तहरूको
सङ्तया, घिपरिवािको आयको िकम ि बजेट प्रक्रक्रयामा प्रयोग भएको कटौतीको िकममा निभयि िहन्छ । पदहलो

मदहिामा घिपरिवािले पाउिे लाभहरूको िकमलाई आवेदि दायि गिे को समनतले असि गदय छ । तपाईंको घिपरिवाि
योग्य हुँदासम्म प्रत्येक मदहिा लाभहरू प्रदाि गरििेछ ।

तपाईंको फुड स्ट्याम्प केस बन्द भएतापनि तपाईंको EBT अकाउन्टमा बाँकी भएका लाभहरू खिय गिी
िसकुन्जेल सम्म प्राप्त गिय सक्रकन्छ ।

यहद तपाईंलाई आफ्नो केस (मालमला) मा गरिएको तनर्िय अनगु ित लाग्छ भने तपाईं के गनि सक्नुहुन्छ ?
यदद तपाईंलाई तपाईंको हकमा गरिएको निणयय अिचु ित लाग्छ भिे तपाईंसँग उचित सि
ु ुवाइ लाचग अिुिोध दायि
गिे अचधकाि हुन्छ । तपाईंले आफ्िो स्टथािीय काउन्टी ववभागलाई सलखखत रूपमा वा फोि गिे ि उचित सि
ु व
ु ाइका
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लाचग अिुिोध गिय सक्िुहुन्छ । यदद तपाईं उचित सि
ु ुवाइ अिुिोध गिय िाहिुहुन्छ भिे आफूले योग्यताको सूििा
पाएको 10 ददि सभत्रमा तपाईंले स्टथािीय काउन्टी ववभागलाई सम्पकय गिप
ुय छय ।
फुड स््याम्पप लाभहरूलाई कसिी तपाईंको लागग जािी गरिन्छ ?
लाभहरूलाई ववद्युतीय लाभ ट्रान्सफि (Electronic Benefit Transfer, EBT) काडय ि व्यक्क्तगत पदहिाि
िम्बि (Personal Identification Number, PIN) प्रयोग गिे ि जािी गरिन्छ ।

यदद तपाईं सवु वधाहरूका लाचग योग्य हुिह
ु ु न्छ ि घिपरिवािको मल
ू ीको रूपमा कदहल्यै पनि प्राप्त गिभ
ुय एको
छै ि भिे तपाईंलाई हुलाकद्वािा EBT काडय पिाइिेछ । घिपरिवािले EBT काडय तोक्रकएका स्टटोिहरूमा खाद्यात्र

खिीद गियका लाचग प्रयोग गिेछ । भक्
ु तािी गरििे काउन्टिमा तपाईंको फुड स्ट्याम्प लाभ खिीदको कुल िकम
गणिा गिे पनछ तपाईंले आफ्िो EBT काडयलाई बबक्री उपकिणको एउटा प्वाइन्टमा स्टवाइप गिप
ुय छय ि आफ्िो
PIN िम्बि हाल्िुपछय । तपाईंको कुल माससक अंशबाट खिीदको िकम घ्छ ।
फुड स््याम्पप लाभहरूबाट के-के खिीद गरिन्छ ?
लाभहरूलाई तपाईंको घिपरिवािले खािका निक्म्त खाद्यात्र वा सो उमािय प्रयोग गरििे बबरूवा वा बबउहरू मात्र
क्रकत्र प्रयोग गिय सक्रकन्छ । एन्स्टयोि जस्टता केही खाद्य परिपूिक (सक्प्लमेन्ट) हरू खाद्य स्ट्याम्प लाभहरूबाट

पनि क्रकत्र सक्रकिेछ । बिफ, पािी ि चिसो वा साधािण तापक्रम खाद्यपदाथयहरू, जसलाई स्टटोिमै खािका लाचग
बिाइका हुँदैिि ्, लाई पनि फुड स्ट्याम्प लाभहरूबाट खिीद गिय सक्रकन्छ ।
फुड स््याम्पप लाभहरूबाट के-के ककतनाँदैन ?
फुड स्ट्याम्प लाभहरूलाई मददिाजन्य पेय पदाथय, ििु ोट वा सत
ू ी, साबि
ु तथा कागजका उत्पादि जस्टता घिायसी
सामाि, औषचध, सभटासमि, घिे लु जिाविका खाद्य पदाथय वा गैि-खाद्य पदाथयहरू क्रकत्र प्रयोग गिय सक्रकँदै ि ।
तपाईंले फुड स््याम्पप लाभहरूलाई कहााँ खिि गनि सक्नुहुन्छ ?
अमेरिकी कृवष ववभागको खाद्य ि पोषण सेवाद्वािा स्टवीकृनत प्रदाि गरिएका खाद्य स्टटोिहरूले खाद्यात्र क्रकन्दा
EBT ट्रान्जेक्सिहरूलाई स्टवीकाि गिय सक्छि ् । धेिै स्टटोिहरूले फुड स्ट्याम्प लाभहरू प्रयोग गिे ि खाद्य
उत्पादिहरू खिीद गिय सक्रकन्छ भिेि सङ्केत गिे चिन्हहरू िाखेका हुन्छि ् ।
तपाईंले कहहलेसम्पम फुड स््याम्पप लाभहरू प्रालत गनह
ुि ु न्छ ?
यदद योग्य भएमा तपाईंको घिपरिवािले फुड स्ट्याम्पहरू पि
ु : आवेदि गिुय अनघ एक मदहिादे खख एक वषय सम्मका
लाचग प्राप्त गिय सक्छ । प्रमाणीकिण अवचधको अक्न्तम मदहिामा, तपाईंको घिपरिवािले DFCS बाट

अपोइन्टमेन्ट पत्र प्राप्त गिप
ुय िेछ । सो पत्रले तपाईंको प्रमाणीकिणको अवचध सक्रकि लागेको छ ि तपाईंको
घिपरिवािले पि
ु : आवेदि ददिुपछय भत्रे कुिाको जािकािी ददिेछ । यदद तपाईंले सो पत्रको उत्ति समयमै ददिुभयो
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ि तपाईंको घिपरिवाि अझैं पनि योग्य भएमा तपाईंका लाभहरू नििन्ति िहिेछि ् । यदद तपाईंले अपोन्टमेन्ट
पत्रको उत्ति ददिु भएि भिे तपाईंका लाभहरू िोक्रकिेछि ् ।

लाभहरू प्रालत गरििहाँदा तपाईंको घिपरिवािले कस्ता-कस्ता परिवतिनहरूको बािे मा रिपोटि (खबि) गनप
ुि दि छ ?
सिलीकृत घिपरिवाि रिपोहटि ङ - जक्जययाका सबै फुड स्ट्याम्प घिपरिवाहरूका सिलीकृत रिपोदटय ङ आवश्यकताहरू

छि ् । यसको अथय तपाईंले आफ्िो परिवतयिका बािे मा त्यनतबेला मात्र रिपोटय गिुय पदय छ जनत बेला तपाईंको कुल
माससक आय तपाईंको घिपरिवािको आकािको सङ्घीय गरिबब स्टति.को 130% भन्दा बढी हुन्छ ।

तपाईंको केसवकयिले तपाईंलाई यस आवश्यकताको ववस्टतािमा व्यातया गिेछि ् । तपाईंले परिवतयिहरूका बािे मा
DFCS कल सेन्टिलाई 1-877-423-4746 मा वा www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps मा पनि रिपोटय
गिय सक्िुहुन्छ ।

तपाईंका के-के प्जम्पमेवािीहरू हुन्छन ् ?
·
·
·
·
·
·

तपाईंले सबै प्रश्िहरूका जवाफ पूिा ददिुपदय छ ।

तपाईंले झुिो गवाहीको दण्ड अन्तगयत, सबै उत्तिहरू सही छि ् भिेि प्रमाणीकिण गिय आफ्िो
िामको हस्टताक्षि गिप
ुय दय छ ।

तपाईंले आफू योग्य भएको प्रमाण उपलब्ध गिाउिप
ु छय ।

घिपरिवािको परिक्स्टथनतहरूमा हुिे परिवतयिहरूको बािे मा रिपोटय गिप
ुय दय छ ।
फुड स्ट्याम्प लाभहरूलाई बेच्ि, कािोबाि गिय ि कसैलाई ददि हुँदैि ।

फुड स्ट्याम्प लाभहरूको प्रयोग उपयक्
ु त वस्टतुहरूको खिीदमा मात्र प्रयोग गिप
ुय दय छ ।

तनयमहरू उल्लाँ घन गदाि के-के दण्डहरू हुनसक्छन ् ?
जािाजाि गलत जािकािी प्रदाि गिायले तपाईंले आफ्िा लाभहरू गम
ु ाउि सक्िह
ु ु न्छ वा तपाईंले आपिाचधक
असभयोगको सामिा गिप
ुय िे हुन्छ ।
•

तपाईंको घिपरिवािले पाउि िहुिे लाभहरू प्राप्त गियका लाचग गलत जािकािी िददिह
ु ोस ् वा जािकािी
िलुकाउिुहोस ् ।

•

अरूको फुड स्ट्याम्प वा EBT काडयहरू प्रयोग िगिह
ुय ोस ् ि अरूलाई पनि आफ्िो प्रयोग गिय िददिह
ु ोस ्
।

•

बबयि, वाइि, मददिाजन्य पेय पदाथय, िुिोट, सत
ू ी, घिे लु जिाविका खाद्य पदाथय, साबुि तथा

कागजका उत्पादि ि घिायसी सामाि जस्टता गैि-खाद्य पदाथयहरू क्रकन्ि फुड स्ट्याम्पहरूलाई प्रयोग
िगिह
ुय ोस ् ।
•

हातहनतयाि, गोलाबारूद वा नियक्न्त्रत पदाथयहरू (गैिकािूिी लागू पदाथयहरू) जस्टता गैिकािि
ू ी
वस्टतुहरूका लाचग फुड स्ट्याम्प वा EBT काडयहरूको व्यापाि वा बबक्री िगिह
ुय ोस ् ।

•

आफ्िो लाभहरूका साथ क्रेडडटमा खाद्यान्ि क्रकन्ि फुड स्ट्याम्पहरूलाई प्रयोग िगिह
ुय ोस ् ।
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फुड स््याम्पपको कुनै पतन तनयमहरू जानाजान तोड्ने घिपरिवािको कुनै पतन सदस्यलाई फुड स््याम्पप

कायिक्रमबाट एक वर्िदेखख सधैँका लागग तनर्ेध गनि सककनेछ, $250,000 सम्पम जरिवाना लगाउन सककनेछ, 20
वर्िको कैद वा दव
ू अन्तगित
ु ै सजाय हुन सक्नेछ । उनलाई लागू हुने योग्य फेडेिल (सङ्घीय) ि िाज्य कानन
अलभयोग पतन लगाउन सककन्छ । यहद अदालतले आदे श हदएमा उनलाई अततरिक्त 18 महहनाका लागग फुड
स््याम्पप कायिक्रमबाट तनर्ेध पतन गनि सककन्छ ।

जानाजान तनयमहरू तोड्ने घिपरिवािको सदस्यले पहहलो पटकको अपिाधका तनप्म्पत एक वर्ि, दोस्रो पटकको

अपिाधका तनप्म्पत दई
ु वर्ि ि तेस्रो पटकको अपिाधका तनप्म्पत स्थायी रूपमा फुड स््याम्पपहरू प्रालत गने छै नन ्
।

यहदे अदालतले तपाईं वा घिपरिवािको कुनै सदस्यलाई तनयप्न्ित पदाथिहरूको बबक्रीसाँग संलग्न िहे को

कािोबािमा फुड स््याम्पप प्रयोग गिे को वा प्रालत गिे को दोर्ी पाएमा तपाईं वा घिपरिवािको उक्त सदस्य पहहलो
पटकको अपिाधका तनप्म्पत दईु वर्ि ि दोस्रो पटकको अपिाधका लागग स्थायी रूपमा लाभहरूका लागग योग्य
मातनने छै न ।

यहद अदालतको कानन
ू ले तपाईं वा घिपरिवािको कुनै सदस्यलाई हातहततयाि, गोलाबारूद वा ववस्फोटकहरूको
बबक्रीसाँग संलग्न िहे को कािोबािमा खाद्य स््याम्पप प्रयोग गिे को वा प्रालत गिे को दोर्ी पाएमा, तपाईं वा

घिपरिवािको सो सदस्य यस उल्लङ्घनको पहहलो पटकको अपिाधमै फुड स््याम्पप कायिक्रममा सहभागी हुनबाट
स्थायी रूपमा अयोग्य हुनेछन ् ।
यहद अदालतले तपाईं वा घिपरिवािको कुनै सदस्यलाई कुल $500 वा बढीको िकममा लाभहरूलाई साटे को दोर्ी
पाएमा तपाईं वा घिपरिवािको सो सदस्य यस उल्लङ्घनको पहहलो पटकको अपिाधमै फुड स््याम्पप कायिक्रममा
सहभागी हुनबाट स्थायी रूपमा अयोग्य हुनेछन ् ।

यहद तपाईं वा घिपरिवािको सदस्यले धेिै फुड स््याम्पप लाभहरू प्रालत गनिका लागग पहहिान (उनीहरू को हुन ्)
वा बसोबासको स्थान (उनीहरू कहााँ बस्छन ्) का ववर्यमा छलपूर्ि कथन वा प्रस्तुततकिर् गिे को पाइएमा तपाईं
वा घिपरिवािको सो सदस्य 10 वर्िका लागग फुड स््याम्पप कायिक्रममा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछन ् ।
घिपरिवािलाई कहहले लाभहरू प्रालत हुन्छन ् ?
लाभहरू EBT अकाउन्टमा प्रत्येक मदहिाको 5 तारिख दे खख 23 तारिखसम्म क्रेडडट गरिन्छि ् । आफ्िा लाभहरू

प्राप्त गियका लाचग तपाईंलाई तपाईंको EBT काडय ि PIN आवश्यक हुन्छ । यदद तपाईंले आफ्िो EBT काडय
हिाउिुभयो वा त्यो िोिी भयो भिे वा PIN बबससयिुभयो भिे EBT ग्राहक सेवा हे ल्पलाइिलाई 1-888-421-3281
मा फोि गिह
ुय ोस ् । तपाईंको िोरिएको वा हिाएको काडयलाई िद्द गरििेछ । तपाईंको घिपरिवािलाई ियाँ EBT
काडय ि/वा PIN (वपि) जािी गरििेछ । आफ्िो EBT अकाउन्टका ववषयमा जािकािी अिलाइि प्राप्त गि

www.ebt.acs-inc.com मा लग अि गिह
ुय ोस ् । आफ्िो काडय िम्बि ि व्यक्क्तगत पदहिाि िम्बि (PIN) प्रयोग
गिे ि तपाईंलेेः
•

आफ्िो अकाउन्टको वतयमाि ब्यालेन्स जाँच्ि सक्िुहुन्छ
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•
•
•

आफ्िो ट्रान्जेक्सि इनतहास जाँि गिय सक्िुहुन्छ
आफ्िो PIN परिवतयि गिय सक्िुहुन्छ
ग्राहक सेवालाई सम्पकय गिय सक्िुहुन्छ

आफ्िो जािकािी प्राप्त गियका लाचग तपाईंको काडय िम्बि तयाि भएको हुिप
ु दय छ । आफ्िो EBT काडय ि PIN
लाई सुिक्षक्षत स्टथािमा िाख्न सक्म्झिुहोस ् । यदद कसैले तपाईंको EBT काडय ि PIN प्राप्त गिे मा उक्त व्यक्क्तले
तपाईंका लाभहरू प्राप्त गिय सक्छ । तपाईंको EBT अकाउन्टबाट सलइएका लाभहरू DFCS द्वािा प्रनतस्टथावपत
गरिदै न ।

तपाईंका अगधकािहरू तनम्पन िहे का छन ्:
· तपाईंले अिुिोध गिे कै ददिमा आवेदि प्राप्त गिे ।

· तपाईंले फाइल गिे का बेला तपाईंको आवेदि स्टवीकृत हुिे ।
· यदद तपाईं फुड स्ट्याम्प कायायलयसम्म पग्ु ि सक्िह
ु ु त्र भिे कुिै वयस्टकद्वािा तपाईंको घिपरिवािका
लाचग आवेदि गिे ।

· यदद तपाईं 60 वषय वा माचथको हुिह
ु ु न्छ वा असक्त हुिह
ु ु न्छ ि आफ्िा लाचग आवेदि ददिे कोही
िभेटेमा घिमा आएि भेटघाट गिे वा टे सलफोिबाट अन्तवायताय गिे ।
· यदद योग्य भएमा आवेदि फाइल गिे को 30 ददि सभत्र आफ्िो EBT काडय ि वपि प्राप्त गिे, वा
·

यदद शीघ्र सेवाहरूका लाचग योग्य भएमा आवेदि फाइल गिे को 7 ददि सभत्रमा EBT काडय ि वपि

प्राप्त गिे ।

· उमेि, सलङ्ग, जानत, िङ, अपाङ्गता, धमय, िाक्ष्ट्रय मल
ू वा िाजिैनतक आस्टथा बेगि निष्पक्ष व्यवहाि
प्राप्त गिे ।

· आफ्िो मासमलामा गरिएको काययवाहीसँग असहमत हुिभ
ु एमा निष्पक्ष सि
ु व
ु ाइ माग्िे ।
· आफ्िो केस फाइल ि काययक्रमका नियमहरू पिीक्षण गिे ।

· सलखखतमा रिपोटय िभएको परिवतयिका कािण तपाईंका लाभहरू घटे मा वा िोक्रकएमा त्यसभन्दा अगावै
सि
ू िा पाउिे ।

पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभागले कुिै पनि आवेदक वा एजेन्सीको सेवा प्राप्तकतायलाई निम्ि कुिा

िगिय आवश्यक मािेको छ: जानत, िङ, सलङ्ग, उमेि, धमय, िाक्ष्ट्रय मूल, िाजिैनतक झुकाव वा अपाङ्गताका

आधािमा सहभाचगताबाट बक्ञ्ित गिय, उिीहरूका लाभहरू अस्टवीकाि गिय वा महाशाखाले सञ्िालि गिे का वा
सहयोग गिे का कुिै काययक्रम अन्तगयत अन्यथा ववभेद गिय । यो आवश्यकता व्यक्क्तहरू, बाल स्टयाहाि

सहुसलयत ि अन्य एजेन्सी/सङ्गििहरू, जसमा महाशाखाले ससफारिस गछय वा सेवाहरू खिीद गछय , नतिीहरूमा
लागू हुन्छ । सङ्घीय िागरिक अचधकाि कािूि ि अमेरिकी कृवष ववभाग (U.S. Department of
Agriculture, USDA) िागरिक अचधकाि नियमिहरू ि िीनतहरू अिुरूप, USDA, यसका एजेन्सी, कायायलय
तथा कमयिािीहरू ि USDA काययक्रममा सहभागी हुिे वा ती काययक्रमहरूलाई सञ्िालि गिे संस्टथाहरूलाई
जानत, िङ, िाक्ष्ट्रय मूल, सलङ्ग, धासमयक झक
ु ाव, अपाङ्गता, उमेि, िाजिैनतक ववश्वास, वा प्रनतदहंसा वा

प्रनतशोधका आधािमा USDA द्वािा आयोजिा गरिएको वा िकम उपलब्ध गिाइएको कुिै पनि काययक्रममा पव
ू य
िागरिक अचधकाि क्रक्रयाकलापका लाचग ववभेद गियबाट निषेध गरिएको छ ।
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काययक्रम जािकािीका लाचग सञ्िािका वैकक्ल्पक उपायहरू (जस्टतै ब्रेल, िूलो छापा, अडडयो टे प, अमेरिकि

साङ्केनतक भाषा, आदद) आवश्यक पिे अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरूले आफूले लाभहरूका लाचग आवेदि गिे को
एजेन्सी (िाज्य वा स्टथािीय) मा सम्पकय गिप
ुय िेछ । बदहिा, सत्र
ु कदििाइ हुिे वा बोली असक्तता भएका
व्यक्क्तहरूले USDA लाई (800) 877-8339 मा सङ्घीय रिले सेवामाफयत सम्पकय गिय सक्िेछि ् । यसका
अनतरिक्त, अङ्ग्रेजी बाहे कका भाषाहरूमा पनि काययक्रम सम्बन्धी जािकािी उपलब्ध गिाउि सक्रकिेछ ।

काययक्रममा ववभेदको गुिासो फाइल गियका लाचग, http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html

मा अिलाइि िहे को USDA काययक्रम ववभेद गुिासो फािाम (USDA Program Discrimination Complaint
Form) (AD-3027) भिह
ुय ोस ् ि USDA लाई सम्बोधि गिी कुिै पनि USDA कायायलयlaai पत्र लेख्नुहोस ् ि

फािाममा अििु ोध गरिएका सबै जािकािीहरूलाई पत्रमा सामेल गिह
ुय ोस ् । गि
ु ासो फािामको प्रनतसलवप अििु ोध
गियका लाचग (866) 632-9992 मा फोि गिह
ुय ोस ् । आफ्िो भरिएको फािाम वा पत्र USDA लाई निम्ि

तरिकाले पिाउिुहोस ्: (1) हुलाक: 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 समाि अवसि प्रदािकताय हो ।
तपाईंले ववभेदको गि
ु ासो DFCS Civil Rights Program, Two Peachtree Street, N.W., Suite 19-

248, Atlanta, Georgia 30303 मा सम्पकय गिे ि वा (404) 657-3735 मा फोि गिे ि वा (404) 463-3978
मा फ्याक्स गिे ि पनि फाइल गिय सक्िुहुन्छ । सीसमत अङ्ग्रेजी प्रवीणता ि स्टिायु दब
य ता सेवाहरूका लाचग
ु ल
DHS सीसमत अङ्ग्रेजी प्रवीणता ि स्टिायु दब
य ता काययक्रम (DHS Limited English Proficiency and
ु ल

Sensory Impaired Program) लाई, Two Peachtree Street, N.W., Suite 29-103 N.W., Atlanta,
GA 30303 मा सम्पकय गिह
ुय ोस ् वा (404)-657-5244 मा फोि गिह
ुय ोस ् वा (404)-651-6815 मा फ्याक्स
गिह
ुय ोस ् ।

पारिवारिक तथा बालबासलका सेवा ववभाग फुड स्ट्याम्प लाभहरू सम्बन्धी तपाइँको समस्टया ि तपाईंसँग भएका
कुिै पनि प्रश्िहरूको जवाफ ददिको लाचग सहयोग गिय उपलब्ध छ । कृपया तलको िम्बिमा फोि गिह
ुय ोस ् ।

टोल कि नम्पबि 1-877-423-4746
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