तपाईंको DSHS रकम वा
खा य फाइदाह

ग्राहकको नाम (घरको मुख्य यिक्त)
सेवाग्राहीको आइडी न बर

Your DSHS Cash or Food Benefits
DSHS रकम अनुमितह

DSHS खा य फाइदाह

TANF, शरणाथीर् रकम, ABD रकम, पिरवतर्न
उ े य

DSHS ले सावर्जिनक सहायता कायर्क्रमह को लािग योग्य भएका
िन न-आ दानी िनवासीह लाई रकम अनुमितह

प्रदान गदर् छ।

यी फाइदाह ले आधारभत
ु जीवनयापनका खचर्ह
74.04.770) को लािग म त गदर् छ।

(RCW

TANF रकम अनम
ु ितह तपाईंको याहारमा बालबािलकाको फाइदाको
लािग मात्र प्रयोग गिरनुपछर् । तपाईंले आ नो TANF अनुमित
बालबािलकाको आव यकताह (RCW 74.12.260) को लािग प्रयोग

गनभ
ुर् एको छ भनी हामीलाई प्रमाण आव यक पनर्सक्छ।

उपयुक्त प्रयोग
तपाईंले आ नो रकम अनम
ु ित िन निलिखत जीवनयापन खचर्ह को
लािग प्रयोग गनर् सक्नुहु छ:
 आ य

 कपडा

 खा य



 इ धन

 घरको ममर्त- संभार

 यातायात

यिक्तगत सरसफाइ

 रोजगार खचर्ह

गैरकानन
ू ी प्रयोग

RCW 74.08.580 मा िव युितय फाइदा थाना तरण (EBT)
काडर्ह वा EBT काडर्ह बाट प्राप्र हुने रकम िन म कुरामा प्रयोग गनुर्
कानूनी होइन:

 जव
याब, प च
ु ा खे न। जव
ु ा खे नल
ु े उपहार िटकट, पल
ु
बोडर्ह , िबङ्गो, घोडा दौड, क्यािसनो खेलह

र RCW 9.46,

67.16, र 67.70 मा प ता लागरका अ य कुनै खेल समावेश
गछर् ।

 याटु, बोिड िपिसर्ङ्ग वा बोिड कलाको पसलह मा सेवाह खिरद
गनुह
र् ोस ्।
 चुरोटह वा सुतीर्ज य पदाथर्को खिरद गनहुर् ोस ्।
 मिदराज य व तुह खिरद गनुहर् ोस ्।
 िन न ठाउँ ह मा सामानह र सेवाह खिरद गनहुर् ोस ्:
o मिदरालय।

o SNAP वा WIC खु ा ापारीको
िबयर वा वाइन पसलह ।

पमा अिधकृत न ँ दास

o नाइटक्लबह ।
थापना।

o ि ग
ं ािरक प्रदशर्नीह सिहत वय क मनोर जन

यी कायर्क्रमह ले िन न-आ दानी भएका मािनसह लाई
िव युितय फाइदाह
थाना तरण (EBT) काडर्ह वारा खा य
व तु खिरद गनर् सहयोग गछर् न ्।
उपयक्
ु त प्रयोग
तपाईं र तपाईंको घरायसीले USDA, खा य र पोषण सेवा
(FNS) वारा आिधकिरक खुद्रा यापारीको बाट खा य व तु
खिरद गनर् तपाईंको खा य फाइदाह प्रयोग गनर् सक्छन ्।
तपाईंले िन न कुराह खिरद गनर् तपाईंको फाइदाह प्रयोग
गनर्सक्नुहु छ:
 ब्रेड र सेरलह ।
 फलफूल र तरकारीह ।
 िचज, दध
ू र दग्ु ध उ पादनह ।
 मासह
,
माछा, पंक्षी र अ डाह ।
ु
 तयार गिरएको तातो खा यह भ दा अ य धेरै खा य।
 खा य उ पादन गन बउ र िब वाह ।
गैरकानूनी प्रयोग
यो िन न कुराह गन गैरकानूनी हो:






थानह ।

o कुनै ठाउँ जहाँ 18 वषर्भ दा कम उमेरकालाई िनषेध गिर छ

 उदाहरणका लािग, मिरजुवाना खुद्रा यापारी जहाँ मिरजुवाना
र/वा मिरजव
ु ानामा- आधािरत उ पादनह िबक्री गिर छ।
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सक्षम घरायसी सद यह को लािग खा य खिरद गनर्
अ यकुनै भ दा खा य फाइदाह प्रयोग गनह
ुर् ोस ्।.

र् ोस ्।
तपाईंको EBT काडर् िबक्री वा िबक्री गन प्रय न गनुह

तपाईंको फाइदाह वा खिरद गिरएको खा य मू य भएको
केही व तु ( यापार) को लािग पिरवतर्न गनह
ुर् ोस ्।

गैरकानूनी यापारको उदाहरणह ले रकमको लािग खा य
फाइदाह , लागुपदाथर् वा हितयारह को आदनप्रदान
समावेश गछर् ।



o बेल ब ड एजे सीह ।
o जुवा

उ े य
DSHS खा य व तु कायर्कमर्ह ले िन न कुरा समावेश गछर् :

आधारभत
ु खा य।

कानन
ी
आप्रवासीह
(FAP) को लािग खा य सहायता
ू
कायर्क्रम।

Washington Combined Application Project
(WASHCAP).

Transitional Food Assistance (TFA).



तपाईंको फाइदा तपाईंको घरायसीमा नभएको
कोहीएउटालाई प्रदान गनह
ुर् ोस ्।

खा य फाइदाह गैर-खा य व तह
ु को खिरदको लािग
प्रयोग गनह
ुर् ोस ्। उदाहरणह ले िसगरे ट, िबयर, वाइन,
मिदरा, घरायसी आपूितर्ह , साबुन, कागजी उ पादनह ,
िभटािमनह , औषिध वा घरपालुवा जनावरले खानेकुरा
समावेश गछर् न ्।
तपाईंको खा य फाइदाह
प्रयोग गनुह
र् ोस ्।

क्रेिडट खाताह मा भुक्तानी गनर्

DSHS रकम अनम
ु ितह

DSHS खा य फाइदाह

TANF, शरणाथीर् रकम, PWA, ABD रकम, पिरवतर्न
गैरकानन
ू ी प्रयोगको लािग द ड

गैरकानन
ू ी प्रयोगको लािग द ड

यिद तपाईंले आ नो EBT काडर् वा तपाईंको EBT काडर्बाट

यिद तपाईंले तपाईंको खा य फाइदाह

आएको रकम गैरकानूनी

गनह
ुर् ु छ भने, तपाईंले:

पमा वा अनुपयुक्त तिरकाले प्रयोग

गनभ
ुर् यो भने, तपाईं:



 तपाईंको रकम अनम
ु ित यवि थत गनर् एउटा रक्षा मक प्रापक
िनयुक्त गनह
ुर् ोस ्।
 तपाईंले आ नो

याहारमा बालबािलकाका लािग अनुमितको

प्रयोग गनर् प्रमाणको आव यकता पछर् ।
 तपाईंको रकम फाइदाह को समापन गनह
ुर् ोस ्।
 आपरािधक अिभयोगलाई समावेश गरी कानूनी कायर्वाही जारी

EBT िफतार्ह को लािग अटोमेटेड टे लर मेिसन (ATM) शु कह
तपाईंले ATM मा रकम िफतार् गनर्को लािग तपाईंको EBT काडर्
प्रयोग गदार्:

अिधशु कह

अयोग्य हुनुहुनेछ र आ नो फाइदाह

गुमाउनुहुनछ
े :

o

कि तमा एक वषर्को लािग ।

o

जीवनकाल स म।

o

यिद तपाईं अ य कुनै रा यमा जानुभयो भने
पिन तपाईं अयोग्य हुनह
ु ु नेछ।



जिरवानह को िवषय।



आपरािधक अिभयोगलाई समावेश गरी कानूनी
कायर्वाहीसँग स बि धत।
DSHS ले खा य फाइदाह को यापारलाई जारी गनर्
रा य,

 ATM सिम वकतार् वा मेिसन स चालन गन बैङ्कले

पन
ु : भक्
ु तानी गन आव यक

हु छ।


गनह
ुर् ोस ्।

कुनै यापािरक फाइदाह

चाहे र गलत प्रयोग

थािनय र संयक्
ु त प्रािधकारीह सँग िमलेर कायर्

गछर् ।

लगाउछ।

 िवभागले ATM अिधशु कह को लािग भुक्तानी गदन वा
क्षितपूतीर् िददन।
 तपाईं कुनै पसलह बाट िबनाशु क रकम िफतार् प्रा त गनर्
सक्षम हुनुहु छ।
तल ह ताक्षर गरे र, मैले DSHS रकम तथा खा य लाभह को उयुक्त तथा कानन
ू ी प्रयोगलाई याख्या गिरएको छ भ ने कुरामा सहमित
जनाउँ छु।

मैले फाइदाह को उपयुक्त प्रयोग बु छु र गैरकानूनी प्रयोगको लािग द ड बु दछु।

DSHS को लािग मेरो सक्षमता असरदार हुदन भनी मैले बुझेको छु।

मैले यो फाराममा ह ताक्षर गिरन भने

यो फाराममा ह ताक्षर गनर् असफल हुने कोही फाइदाह को गैरकानूनी

प्रयोगका लािग कायर्क्रम वा आपरािधक द डह को जवाफदे ही हु छ।
मेरो EBT काडर्ले DSHS लाई मैले मेरो काडर् प्रयोग गरे को ठाउँ लाई समावेश गिर मेरो कारोबारह को इितहास प्रदान गछर् भनी मैले बुझेको
छु। DSHS ले रकम अनुमित वा खा य लाभह को गलत प्रयोगलाई अनुस धान गनर् यो जानकारी तथा काडर्ह को प्रित थापनका लािग
मेरा अनरु ोधह को इितहासको प्रयोग गनछ।
आवेदकको ह ताक्षर

िमित

ह ताक्षर गनर् प्रितकार; DSHS
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टाफ सु वात

