সরকারী সহায়তার জনয
আেবদন ও হলফনামা
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(পাতা 12 এর 1)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

শধ অিফেসর বয্বহাের জনয
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ভাগ I
আেবদনকারী: এই ফমর্ যত সহকাের ও িনভুর ্লভাে স�ূণর করেত একি েপন বয্বহা করন আপিন যিদ েকােনা উত্তে বয্াপাে িনি�ত না হন, তাহেল জায়গাটা খািল েছেড় িদন। আপনার েকােনা
�� থাকেল, কাউি� ওেয়লেফয়ার কম�েক িজ�াসা করন

েশড েদওয়া ব�গিলে িলখেবন না
1. আপিন েকান কাযর্�েম(গিল) জনয আেবদন করেত বা পুনরায় আেবদন করেত চান?
( ) শধুমা AFDC েমিডেকইড
( ) দির� পিরবারগিল জনয অ�ায়ী সহায়তা (TANF)
( ) শরণাথ� পন
ু বর্াস কাযর �ম
( ) NJ SNAP কাযর ্�
( ) আত্মীয় পিরচযর ্ ভতরু ্ি কাযর ্�
( ) জরি সহায়তা

( ) সাধারণ সহায়তা

আিম (আমরা) বুিঝ েয WFNJ-এর েযাগয্তা শতর িহেসেব, �িনভর ্রত অজর ্েন �েচ�া করার জনয আমােক (আমােদর) �মাগত ও সি�য়ভােব চাকির খুঁজেত হেব।
আিম (আমরা) বুিঝ েয WFNJ-এর েযাগযতার শতর িহেসেব, আমােক (আমােদর) িনউ জািসর ওয়ান �প েকিরয়ার েস�ার-এ কােজর জনয িনব�ীকরণ করেত হেব।
2.

আপিন িক কাজ করেত আ�হী?

3.

আেবদনকারীর নাম:

[ ]হয্া

[ ] না

(েশষ)
4.

(�থম)

(িববাহ-পূব)র

(MI)

বািস�ার িঠকান: আপিন আসেল েয �ােন বাস কেরন:
(ন�র ও রা�া বা RFD)

(শহর)

(িজপ েকাড)

(ে�ট)

আপনােক িচিঠপ পাঠােনার িঠকান, যিদ তা উপেরর বসবােসর িঠকানা েথেক আলাদা হয়ন
(P.O. ব�, রা�ার িঠকান বা RFD)

5.

(শহর)

আপনার েটিলেফান ন�র: বািড় (
) ____ ______ _ ___ কমর্� (
িনউ জািসর্ বাস�ান (NJ SNAP-এর উে�েশয �েযাজয নয়)

(ে�ট)

) ____________________ েসল (

(িজপ েকাড)

) _______________________

বাস�ােনর সতয্ত �িতপাদন

আপিন িক িনউ জািসর্ে বাস করা চািলেয় যাওয়ার পিরক�না কেরেছন?

[

] হয্া

[

] না

যিদ "না" হয়, বয্াখয কর:__________________________________________________________________________________________________।
আপনার জনয NJ SNAP বা GA-এর আেবদন করেত, NJ SNAP সুিবধা বা GA সুিবধা েপেত, অথবা আপনার জনয খাবার িকনেত NJ SNAP সুিবধা বয্বহা করার জনয
আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা বয্ি�ে(েদর) অিধকার �দান করেত পােরন। আপিন যিদ NJ SNAP সুিবধার জনয েযাগয হন, তাহেল আপনার �ারা নামাি�ত বয্ি
একি ফয্ািমিল ফা�র EBT কাডর পােবন, যা বয্বহা কের িতিন আপনার খাবার িকনেত পােরন। আপিন যিদ এই ধরেনর েকােনা বয্িতেক নামাি�ত করেত চান,
তাহেল িন�িলিখত তথয স�ূণর করন
অনুেমািদত �িতিনিধর নাম
জ�
SSN
েটিলেফান
তািরখ
িঠকান
(ঐি�ক)
ন�র

6.আপিন

িনেচর 7 ও 8 নং ��গি - শধুমা NJ SNAP আেবদনকারীেদর জনয
7.

আপনার নাম, িঠকান, �া�র ও �া�েরর তািরখ �দান ক'ের, আপনার অিবলে� NJ SNAP-এর জনয একি আেবদন নিথভু � করার অিধকার আেছ। আপিন যিদ
েযাগয িহেসেব িনধর্াির হন, তাহেল েসই তািরখ েথেক আপনার সুিবধাগি �দান করা হেব। (আপিন যিদ একি আেবদন নিথভু � কেরন এবং আপনার অব�া স�ে� সম�
�েয়াজনীয় তথয েদন, এবং আপনােক েযাগয পাওয়া যায়, তাহেল NJ SNAP অিফস আপনার আেবদন পাওয়ার তািরখ েথেক 30 িদেনর মেধয আপিন
NJ SNAP েপেত পােরন।)

8.

আপনার যিদ খুব কম আয় ও সং�ান থােক, তাহেল আপিন �রাি�ত সুিবধা পাওয়ার জনয েযাগয হেত পােরন (যা 7 িদেনর মেধয পাওয়া যােব)। আপনার িনেচর ��গিল উত্

িনধর ্ার করেব েয আপিন এই পিরেষবা পাওয়ার জনয েযাগয িক না:
(a) আপনার পিরবােরর সবর্েমা মািসক আয় িক $150.00 এর কম এবং আপনার পিরবােরর েমাট নগেদ রপা�রেযাগ স�দ িক
$100.00 (েযমন নগদ অথর বা েচিকং/েসিভংস অয্কাউ�) বা তার কম? [ ] হয্া [ ] না
(b) আপনার পিরবােরর মািসক ভাড়া বা ব�ক এবং ইউিটিলি খরচ কি◌ আপনার পিরবােরর সবর্েমা মািসক আয় ও েমাট নগেদ রপা�রেযাগ স�েদর েযাগফেলর
েচেয় েবিশ? [ ] হয্া
[ ] না
(c) আপনার পিরবার িক একি অিভবাসী বা কৃ িষকােজ যু� পিরবার, যার আয় খুব কম বা েকােনা আয় েনই?
[ ] হয্া [ ] না

শধ অিফেসর বয্বহাের জনয
ে�ণীগত েযাগয্ত:
পিরবােরর সবাই িক সরকারী সহায়তা (WFNJ) বা SSI পান?
[ ] হয্া
[ ] না
9. ___________________________________________________________________________________________________________________________
(েয বয্ি আেবদনি সূচনা কেরেছন তার �া�র)

(�া�েরর তািরখ)

WFNJ-1J

(সং. 10/14) (পাতা 12 এর 2)

ভাগ II
10. বুিনয়াদী তথয: (আপিন সহ পিরবােরর যতজেনর জনয আেবদন করা হে�, তােদর �েতয্কে তািলকাভু � করন)
�া�বয়� আেবদনকারীেদর নাম �থেম িদন, মিহলা �া�বয়�েদর িদেয় শ কর, তারপের সবেচেয় বড় েথেক সবেচেয় েছাট িশশ নাম িদন।
NJ SNAP এর উে�েশয, েয েলােকরা আপনার সে� বাস কেরন, খাবার েকেনন ও খাবার খান, তােদরেক পিরবােরর সদসয িহেসেব গনে হেব।
��বয:

1977 সােলর ফুড �য্া আইেনর সংেশাধনী, অনুযায়ী পিরবােরর সম� সদেসয্ েসাশয্া িসিকওিরি ন�র (SSN) জমা েদওয়া অনুেমািদত, 7

U.S.C. 2011-2036; পাি�ক ল' 104-193 WFNJ.-এর জনয আেবদনকারী সম� বয্ি� জনয SSN জমা েদওয়ােক বাধয্তামূল কেরেছ। আপনার পিরবার
NJ SNAP কাযর ্� ও/বা WFNJ কাযর ্�ে অংশ�হেণর জনয েযাগয িক না িকংবা আপনার েযাগয্ত অবয্াহ আেছ িক না তা িনধর ্ার করেত,আপনার SSN
বয্বহা করা হেব। আমরা কি�উটাের েমলােনার ে�া�ামগিল মাধয্ে এই তেথয্ সতয্ত যাচাই করব। কাযর ্�েম িনয়মাবলীর সােথ মানয্তা ওপর
নজরদারী এবং ে�া�াম ময্ােনজেমে� জনয্ এই তথয বয্বহা করা হেব। আিধকািরক পরী�ার জনয অনয্ান যু�রা�ীয় ও ে�ট এেজি�গিল কােছ; এবং
আইন এড়ােনার জনয পািলেয় েবড়াে�ন এমন মানুষেদর ধরার উে�েশয আইন বলবৎকারী কমর ্কতর্াে কােছও এই তথয �কাশ করা হেত পাের। আপনার
পিরবােরর িবরে যিদ েকােনা NJ SNAP দািব ওেঠ, তাহেল সম� SSN সহ এই আেবদেনর তথয্াবল যু�রা�ীয় ও ে�ট এেজি�গিল কােছ েরফার করা
হেত পাের, এছাড়াও দািবর িবষেয় পদে�েপর জনয েবসরকারী ে�ইম কােলকশন এেজি�গির কােছও তা েরফার করা হেত পাের। পিরবােরর �েতয্
সদেসয্ SSN সহ, অনুেরাধকৃত তথয �দান করা NJ SNAP এর উে�শয্গি জনয ে��াধীন। তেব এই তথয �দােনর বয্থর্ত ফল�র আপনার
পিরবারেক NJ SNAP সুিবধাগি ও/বা WFNJ সুিবধাগি িদেত অ�ীকার করা হেব।
শধ অিফেসর বয্বহাের জনয

শধুমা TANF/েমিডেকইেডর
উে�েশয

WFNJ-1L স�ূণর করার তািরখ
_____________________

1964 সােলর িসিভল রাইটস অয্া অনুযায়ী গেবষণার উে�েশয িনেচর ��ি 2 আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�ার মূল বািস�া ও হাওয়াইিজ�াসা করা হয়ন (উত্ েদওয়ার বয্থর্ত ফল�র েযাগয্ত �ভািবত হেব না।)
এর মূল বািস�া বা অনয্ান �শা� মহাসাগরীয় �ীেপর
শধুমা NJ SNAP এর উে�েশয! আপিন যিদ উত্ না েদন, তাহেল আপনার
অিধবাসী
েযাগয্ত কম� আপনার হেয় তা স�ূণর করেবন। আপনােক জািত ও জািতগত গণ 3 আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�ার মূল বািস�া ও ে�তা�
4 এিশয়ান ও কৃ �া� বা আি�কান আেমিরকান
িবভাগি অবশয্ স�ূণর করেত হেব।
5 এিশয়ান ও হাওয়াই-এর মূল বািস�া বা অনয্ান �শা�
জািত
মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী
I আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�ার মূল বািস�া
6 এিশয়ান ও ে�তা�
A এিশয়ান
7 কৃ �া� বা আি�কান আেমিরকান ও হাওয়াই-এর মূল
B –
কৃ �া� বা আি�কান আেমিরকান
বািস�া বা অনয্ান �শা� মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী
H –
হাওয়াই-এর মূল বািস�া বা অনয্ান �শা� মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী 8 কৃ �া� বা আি�কান-আেমিরকান ও ে�তা�
Wে�তা�
9 ে�তা� ও হাওয়াই-এর মূল বািস�া বা অনয্ান �শা�
মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী
0 –
আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�ার মূল বািস�া ও এিশয়ান
জািতগত গ
1 –
আেমিরকান ইি�য়ান বা আলা�ার মূল বািস�া ও কৃ �া�
বা আি�কান আেমিরকান
1 িহসপয্ািন বা লয্ািটে
2 িহসপয্ািন বা লয্ািটে নয়

নাম

েসাশয্া
িসিকওিরি
না�ার

জ�তািরখ
জ��ল

আেবদনকারীর
সােথ
স�কর

িল�
(�ী)
বা
(পুং)

জািত/
জািতগত
গ

আইনস�ত
ৈববািহক ে�ড ও
িভনেদশী
অব�া
�ু ল
ও
BCIS
অব�া

আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP

0

MA
�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্হােরর
জনয
অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP

1

MA
�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয
অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP
MA

�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয
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নাম

েসাশয্া
িসিকওিরি
না�ার

জ�তািরখ
জ��ল

আেবদনকারীর
সােথ
স�কর
3

িল�
(�ী)
বা
(পুং)

আইনস�ত
িভনেদশী
ও BCIS
অব�া

জািত/
জািতগত
গ

ৈববািহক
অব�া

ে�ড ও
�ু ল

অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP
MA

�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয
অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP
MA

�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয
অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP
MA

�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয
অনয আেবদনকারী

PA

েশষ

NJ SNAP
MA

�থম

m.i.

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের
জনয

11.

আপনার পিরবােরর িভনেদশী/অ-নাগিরক বয্ি�েদ নামগি তািলকাভু � কর
�েবেশর তািরখ/মূল েদশ িনব�ন #
�নসেরর নাম/
নাম
পুনবর্াস এেজি�

�নসর/ পুনবর্াস

নাগিরকে�র

এেজি�র িঠকান

জনয

�নসেরর

আেবদেনর আয়

তািরখ

12. বািড়র অনয েয বয্ি�র উপের তািলকাভু � েনই তােদর তািলকা িদন (রমা/েবাডর্ারেদ অ�ভুর ্ কর)
নাম

আেবদনকারীর সে� স�কর

12a. জরি অব�ায় েযাগােযােগর একজন বয্ি� নাম তািলকাভু � কর (শধুমা GA েকস)

___________________________________।

েফান #_____________________ িঠকান___________________________________________________________.
13. গভর ্বত মােয়র নাম
ডা�ােরর নাম

�সেবর �তয্ািশ তািরখ_____________________
ডা�ােরর িঠকান________________________________________________
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আপনার বািড়েত েকান �ধান ভাষায় কথা বলা হয়? _______________________________________.

14.

15. আপিন বা আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক 1997 এর এি�েলর পর েথেক িনউ জািসর বা অনয
েকােনা ে�ট, অ�েল TANF পান বা েপেয়েছন, অথবা িনউ জািসর্ে সাধারণ সহায়তা (GA) পান বা েপেয়েছন?
েয বয্ি সহায়তা পাে�ন

7

সহায়তার ধরন

কখন

[ ]হয্া [ ] না

সহায়তা �দানকারী

16. আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয িক েকােনা গর অপরােধ েদাষী �মািণত হেয়
পািলেয় েবড়াে�ন অথবা েকােনা যু�রা�ীয় বা ে�ট আদালত �ারা আেরািপত পয্ােরা বা ে�ােবশেনর
শতর লংঘন কেরেছন?
েয বয্ি পািলেয় েবড়াে�ন বা লংঘন কেরেছন
কী েথেক পািলেয় েবড়াে�ন

17. আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয িক একই সােথ দুি বা তার েবিশ জায়গায়
আেয়র সীমা অনুযায়ী �দত সুিবধাগি �তারণাপূণর্ভাে েনওয়ার অপরােধ েদাষী �মািণত হেয়েছন?
েয বয্ি �তারণার অপরােধ েদাষী �মািণত
েযখােন �তারণাি ঘেটিছল
কখন
হেয়েছন
8

18. 22 আগ� 1996 এর পর েথেক আপিন বা আপনার আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক েকােনা
িনয়ি�ত ব� রাখা, বয্বহা করা বা তা িবতরণ করার অপরাধ সংঘিট কেরেছন বা তােত েদাষী �মািণত
হেয়েছন, যা একি শাি�েযাগয অপরাধ? শধুমা GA-র ে�ে� �েযাজয
েয বয্ি অপরাধ সংঘিট কেরেছন
অপরােধর ধরন
10

19. আপিন যিদ রাখা বা বয্বহা করার জনয শাি�েযাগয অপরােধ েদাষী �মািণত হেয় থােকন, েসই ে�ে�
আপিন িক িডপাটর্েম অফ েহলথ ও িসিনয়র সািভর ্েস �ারা লাইেস�কৃ ত বা অনুেমািদত আবািসক মাদক
িচিকৎসার কাযর্�ে নিথভু � হেয়েছন বা তা স�ূণর কেরেছন?
11

েয বয্ি িচিকৎসা পাে�ন

িচিকৎসার �ান

[ ] না

[ ]হয্া

[ ]হয্া
9

[ ] না

েকান সুিবধা

[ ]হয্া

[ ] না

অপরাধি েকাথায় সংঘিট হেয়িছল

[ ]হয্া

[ ] না

িচিকৎসার তািরখ

19. a. আপিন যিদ িডপাটর্েম অফ েহলথ ও িসিনয়র সািভর ্েস �ারা লাইেস�কৃ ত বা অনুেমািদত আবািসক মাদক িচিকৎসার কাযর্�ে নিথভু � না হন বা
তা স�ূণর না কের থােকন, তাহেল এর কারণ কী?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
20. পিরবােরর েকউ িক ে��ায় েকােনা চাকির েছেড়েছন?
গত 90 িদেন WFNJ এর জনয
[ ]হয্া [ ] না যিদ হয্া হয়, তাহেল িতিন েক? ___________________________________.
গত 60 িদেন NJ SNAP এর জনয
[ ]হয্া [ ] না যিদ হয্া হয়, তাহেল িতিন েক? ___________________________________.
যিদ হয্া হয়, তাহেল েকন? ___________________________________________________________________________________.
21. আপনার পিরবােরর েকউ িক ধমর্ঘ করেছন? [ ] হয্া [ ] না যিদ হয্া হয়, তাহেল েক? _________________________________.
22. িনেয়ােগর েশষ িদনি কী িছল? ___________________________.
22a. আপনার েশষ চাকিরর পর েথেক আপিন কী করেছন? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
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23. শধুমা WFNJ-এর উে�েশয, গত 3 বছের সহায়তার আেবদনকারী �েতয্ বয্ি� জনয সমসত িনেয়ােগর তািলকা িদন, সবেচেয় সা�িতকি িদেয় শ
করন
নাম

িনেয়াগকতর ্া নাম

িনেয়াগকতর ্া িঠকান

শর
তািরখ

েশেষর
তািরখ

24. আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক িনকট ভিবষয্ে পিরি�িতর েকােনা পিরবতর ্েন আশা কেরন, েযমন আয়, পিরবােরর আয়তন, বাস�ান, আ�েয়র
খরেচর পিরবতর ্; িকংবা একি যানবাহন েকনা বা েবচা?
[ ] হয্া
[ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল কী পিরবতর ্:___________________________________________________________
25. অিজর্ আয়: আপিন অথবা আপনার সে� বসবাসরত েকউ িক কাজ করা, েবিব-িসিট বা িশশ েদখােশানা, আপনার িনেজর বয্বস, েছাটখােটা কাজকমর,
িবি� করা েথেক অথর পান বা
অনয্ান অিজর্ আয় আেছ?
[ ] হয্া [ ] না যিদ "হয্া" হয়, �েতযক বয্ি� জনয িন�িলিখত তথয িদন:
পদবী
নাম
12

�িত স�ােহ কত ঘ�া
কত ঘন ঘন েবতন েদওয়া হয়
িনেয়াগকতর ্া নাম ও িঠকান বা
যিদ �িনযু� হন তাহেল "�য়ং"
13

14

েবতন (েবতন েথেক
িবেয়াজেনর আেগ)
েমাট পিরমাণ ও তািরখ

েকােনা

তািরখ

পিরমাণ

তািরখ

পিরমাণ

তািরখ

পিরমাণ

26. িশশ/�া�বয়ে�র পিরচযর ্: আপনার ওেয়লেফয়ার বা NJ SNAP পিরবােরর অ�ভুর ্ েকউ িক চাকির, �ু েল যাওয়া বা চাকির েখাঁজার কারেণ
েকােনা িশশ বা �া�বয়ে�র পিরচযর্া জনয মূলয িদেয়েছন? [ ]হয্া
[ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল কার পিরচযর্ করা হেয়িছল? (িনেচ
তািলকাভু � কর)
15

িশশ/�া�বয়ে�র নাম

সতয্ত �িতপাদন

পিরচযর্ �দানকারী (বয্ি)

�িত স�ােহ
কত িদন

�িত ঘ�া
হাের

েমাট িদন

আসেল েয অথর �দান করা
হেয়েছ/কার �ারা
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27. চাই� সােপাটর: আপিন িক আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা িশশে অথর �দান করা বা চাই� সােপাটর েদওয়ার জনয আইনত বাধয?
[ ] হয্া [ ] না যিদ "হয্া" হয়, িনেচর তথয স�ূণর কর: (চাই� সােপােটর্ বেকয়া থাকা অথর অ�ভুর ্ কর, যত�ণ আপিন তা পিরেশাধ করার জনয
আইনত বাধয্)
মািসক যত অথর
িশশ
আদালেতর আেদশ
পিরেশাধ/
িঠকান
কােক
বয়স
ন�র
�দান করা হেয়েছ
16

28. �া�য বীমা: েক �া�য বীমার আওতায় আেছন? যিদ েকউ না থােকন, এখােন িট ( ) িদন।
নােমর েশষ অংশ, নােমর �থম অংশ

িবমা েকা�ািন

পিলিস ন�র

পিলিস ধারক

29. একজন অনুপি�্ ত �ামী বা �ী িক আপনার জনয িচিকৎসা বা �া�য িবমা িনেয়েছন? [ ] হয্া
[ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল েকান িবমা?
__________________________________________________________________________________________.
30. আপিন েয সম� িশশ জনয আেবদন করেছন তােদর মেধয কােরা জনয িক একজন অনুপি�্ ত মা বা বাবা িচিকৎসা বা �া�য িবমা িনেয়েছন?
[ ] হয্া
[ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল েকান িবমা এবং কার জনয?
31. আপিন বা আপনার পিরবােরর সদসয্র িক অনয্ান েমিডেকইড কাযর্�েম জনয আেবদন কেরেছন? যিদ "হয্া" হয়, তাহেল েকান কাযর্�?
___________________________________________। আপনার আেবদন করার তািরখ____________________________।
32. অনয্ান আয়: আপিন অথবা আপনার ওেয়লেফয়ার বা NJ SNAP পিরবােরর অ�ভুর ্ েকউ িক (সত মা-বাবা সহ)
িন�িলিখতগিল মেধয েকােনাি পান বা আেবদন কেরেছন: হয্া___ না___ যিদ হয্া হয়, তাহেল �েযাজয সবগিলে িট িদন।
কমর্হী িবমা
অবসর�া� েসনার েবিনিফট

স�িত্ ভাড়া েথেক আয়
রমা ও/বা েবাডর্া েথেক আয়

কম�েদর �িতপূরণ
ইউিনয়ন/েপনশন েবিনিফট

েসাশয্া িসিকওিরি/েরলেরাড অবসর�হণ

আত্ম, ব�ু্ , লজ বা ইউিনয়ন েথেক আয়

চাই� সােপাটর:

সাি�েম�াল িসিকওিরি ইনকাম (SSI)

আয়কর িরফা� বা আনর্ ইনকাম ে�িডট

�িতব�কতা অথর্�দা

ফ�ার েকয়ার অথর্�দা

সামিরক বািহনীর কম�র েথেক অয্ালটেম
েচক
সাধারণ সহায়তা

ভতুর ্িক�া দত্তক�

�া� ফা�

�িশ�ণ ভাতা

�ক, ব�, বয্াং অয্াকাউ ইতয্াি েথেক
সুদ/িডিভেড�
অয্ানুই েবিনিফট (জীবন িবমার িডিভেড� সহ)

এককালীন অথর্�দা (অতীেতর েবিনিফট, মামলা
েথেক অথর ইতয্াি)
এককালীন আয়, পুর�ার জয় বা উপহার

ছা� ঋণ, অনুদান, ছা� বৃিত বা �াইেপ�

DCP&P িরেলিটেভয়া পামর্ােনি
সােপাটর

DCP&P আইিন অিভভাবক ভতুর ্ি
কাযর্�

নয আয়, েযমন েখারেপাশ (িনিদর ্�ভাে
বলুন:)
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সাি�েম�াল ওয়াকর সােপাটর

উপের িট েদওয়া আইেটমগিল জনয িন�িলিখত তথয িদন:
নােমর েশষ অংশ, নােমর �থম অংশ

সতয্ত �িতপাদন

18

আেয়র উৎস

েয তািরেখ �া� হেয়েছ

েমাট অথর্রাি

WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 7)

33. স�দ: (�সািরত ে�ণীগত েযাগয্তা জনয অেযাগয NJ SNAP পিরবারগিল ে�ে� �েযাজয) আপিন বা আপনার সােথ বসবাসরত কােরা িক
নগদ অথর, েচিকং বা েসিভংস অয্াকাউ, �ক, ব�, C.D., IRA/Keogh, িমউচু য়াল ফা�, �া� ফা�, U.S. েসিভংস বনড, ি�সমাস/ছু ি কাটােনা, বা
অনয্ান �াব েসিভংস অয্াকাউ, ে�িডট ইউিনয়ন এর সদসয্ত, েসফ িডেপািজট বে� অথর বা মূলয্বা সাম�ী, মূলয্বা েনাট বা চু ি�, ব�েকর মািলকানা বা
অনয েকােনা স�দ আেছ? [ ] হয্া [ ] না
েয বয্ি স�েদর মািলক

স�দি কী?

স�দি েকাথায়?

স�দিট মূলয কত?

সতয্ত �িতপাদন

34. আেবদনকারীর পিরবােরর বয্ি�েদ মািলকানাধীন সম� যানবাহেনর তািলকা িদন। গািড়, ভয্া, �য্া� ে�লার, িপক-আপ �াক, ে�লার, েমাটর েহাম,
েমাটরসাইেকল, েনৗকা ইতয্ািদ মেতা সম� ধরেনর পিরবহনেক অ�ভুর ্ করন যিদ েকােনাটা না থােক, এখােন িট ( ) িদন।
মািলেকর নাম

মেডল/�াইল
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বছর/িনমর্াত

বয্বহা

েকিল �বয্া মূলয

35. আপিন অথবা আপনার সে� বসবাসরত েকউ িক আপিন েয বািড়েত বাস কেরন েসি ছাড়া অনয েকােনা জিম বা িরেয়ল এেটে�র মািলক? [ ] হয্া [ ] না
যিদ "হয্া" হয়, বয্াখয কর: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
36. েকউ িক বা�ব বা বয্ি�গ স�িত (�ক সহ) িবিনময়, দান, হ�া�র বা িবি� কেরেছন:
গত 12 মােস TANF ও GA-এর উে�েশয?
গত 3 মােস NJ SNAP-এর উে�েশয?
কী িবি�, দান, ইতয্িদ
উপহার
বা
কার
�ারা?
কােক?
করা হেয়িছল?
তািরখ?

[ ] হয্া [ ] না
িবি�র

েমাট বাজার
মূলয

[ ] হয্া [ ] না
�া� অথর্রাি

37. আপনার অথবা আপনার আেবদনকারী পিরবােরর অ�ভুর ্ কােরা িবরে িক েকােনা দািব অমীমাংিসত আেছ, েযমন আইিন মামলা, িববাহ িবে�দ, িন�িত,
উত্তরািধক, দুঘর্টন সং�া� দািব, স�িত িব�য়, অনয্ান দািব, অথবা অনয েকউ িক আপনার কােছ বা তােদর কােছ ঋণী?
[ ] হয্া [ ] না
যিদ "হয্া" হয়, বয্াখয কর: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ূ র করার তািরখ _______________________. (শধুমা NJ SNAP �াহকেদর জনয �েযাজয নয়)
WFNJ-10D স�ণ
38. আেবদনকারী পিরবােরর কােরা িক এগিল আেছ: (NJ SNAP-এর ে�ে� �েযাজয নয়)
(a) অল�ার, মু�া/ডাকিটিকেট সং�হ, ফার ইতয্ািদ মেতা মূলয্বা বয্ি�গ স�িত্ আংিশক বা পূণর মািলকানা?
[ ] হয্া
[ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল বয্াখয কর
_________________________________________________________________
(b) কবেরর জিম বা বয্ব�
?
[ ] হয্া [ ] না যিদ "হয্া" হয়, তেব মূলয ___________________________________।

WFNJ-1J (A) (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 8)

NJ SNAP ও GA
আ�েয়র তথয: পিরবারি যিদ NJ SNAP কাযর্� ও/বা GA.-এ অংশ�হেণর জনয আেবদন কের, তাহেল স�ূণর করেত হেব।
39. পিরবােরর বাইেরর অনয েকউ িক পিরবােরর েকােনা খরচ পিরেশাধ কেরন বা অথর্�দাে সহায়তা কেরন? [ ] হয্া
যিদ "হয্া" হয়, তাহেল িন�িলিখত স�ূণর কর:
আ�েয়র খরেচর ধরন
কােক �দান করা হেয়েছ
�দানকারী
�দত অথর

40. আ�েয়র খরচ(িন�িলিখতগিল জনয পিরবােরর খরেচর তািলকা িদন:)
আ�েয়র খরচ

�দত অথর

মািসক খরচ

5

$
$
$

যিদ HCSUA

$
$
$
$

আ�য় েমাট

2

িবদযু ্
গয্া
েতল
জল
িনকাশী
আবজর্ন/বজর্ অপসারণ
ইউিলি �াপেনর খরচ

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

অনয্ান (কয়লা, কাঠ, েকেরািসন)

$

$
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কত ঘন ঘন িবল করা হয়

শধুমা অিফেসর বয্বহাের জনয
কত ঘন ঘন িবল করা হয়

4

ভাড়া/ব�ক
স�িত কর
বািড়র িবমা

[ ] না

ইউিলি েমাট

বয্বহা করা হয়

HCSUA
করা হয়

বয্বহা

$
বা
$

41A. আপিন িক আপনার বািড়েক গরম বা ঠা�া করার জনয ইউিটিলি মূলয পিরেশাধ কেরন (যা
আপনার ভাড়া েথেক আলাদা)?
[ ] হয্া
[ ] না
41B. আপনার পিরবার যিদ জল, িনকাশী ও আবজর্ন অপসারেণর অিতির� ইউিটিলি মূলয
পিরেশােধর জনয দায়ী হয়, তাহেল আপনার পিরবার �য্া�াড বা িহিট ইউিটিল ভাতার
মেধয একি েবেছ েনওয়ার েযাগয হেত পাের।

বা

মািসক। েমাট। আ�য়
িবক� িনবর ্াচেন তািরখ

6

অিতির� িচিকৎসা খরচ
আপনার পিরবােরর েকউ িক 60 বছর বা তার েবিশ বয়সী, ও/বা যু�রা�ীয় সাি�েম�াল িসিকওিরি ইনকাম (SSI), েসাশয্া িসিকওিরি িডেসিবিলি
বা অবসর�া� েসনার অথর্�দােন জনয সািটর্ফাে? [ ] হয্া
[ ] না
যিদ "হয্া" হয়, িনেচর তথয স�ূরণ কর: যিদ "না" হয়, 12 পাতায়
এিগেয় যান। িচিকৎসার খরেচ এমন অথর্রাি অ�ভুর ্ থাকেত পাের যা িবল করা হেয়েছ, এমন িক আপিন যিদ আসেল িচিকৎসার িবল
পিরেশাধ না কের থােকন তাহেলও।
শধুমা অিফেসর বয্বহাের জনয
িনয়িমত ঘেট এমন িচিকৎসা খরেচর পাশাপািশ, অনয্ান
SSI �াি�র সতয্ত �িতপাদন কর
�দত অথর
কত ঘন ঘন িবল
মািসক
িচিকৎসা পিরেষবাগিল তািলকা িদন যা আপনার
েমাট
করা হয়
�েয়াজন হেত পাের।

42.

েমিডকাল ও েড�াল পিরেষবা
হাসপাতাল বা নািসর্ পিরচযর্
ডা�ার �ারা ে�স�াইব করা ওষুধ
নকল দাঁত, িহয়ািরং এইড ও চশমা
িচিকৎসা পিরচযর্ পাওয়ার জনয পিরবহেনর খরচ
আয়া বা নােসর্ পিরেষবা
অনয্ান (বয্াখয কর)
42A.

$
$
$
$
$
$
$

পিরবােরর েয সব সদেসয্ এই খরচগি আেছ তােদর নােমর তািলকা িদন:

$
$
$
$
$
$
$
$
েমাট

________ েফেডরাল েশয়ার

SSA ও SSI তািলকাভু� আেছ
পাতা 6 এ

WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 9)
42B. আপিন উপের েয সম� িচিকৎসা খরেচর তািলকা িদেয়েছন তার েকােনাটা িক আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা উৎস �ারা আংিশক বা স�ূণর �দান
করা হয় বা খরচ পিরেশাধ করা হয়, েযমন িচিকৎসা িবমা, েমিডেকয়ার, PAAD বা অনয েকােনা বয্ি?
[ ] হয্া [ ] না যিদ "হয্া" হয়, তাহেল তারা েকান খরচ(গি) �দান কেরন? তারা কত অথর �দান কেরন?
-

শধুমা অিফেসর বয্বহাের জনয
ওয়াকর ফা�র িনউ জািসর ও/বা NJ SNAP ওয়াকর েরিজে�শন

নামগি (সবাই 16এর েবিশ)

ছােড়র
েকাড

WFNJ

বাধয্তামূল
WFNJ তািরখ

ে��ামূলক
WFNJ তািরখ

েরফারােলর
তািরখ

NJSNAP
ওয়াকর একেজ�ট
েকাড

িনব�ীকরেণ
র তািরখ

43. আইনত দািয়�শীল আত্মী (এটা শধুমা েমিডেকইড-এর উে�েশয্ �েযাজয্)

না থােকন, তাহেল আপনার �ামী বা �ীর নাম িদন। 55 বছেরর কম বয়সী েয েকােনা স�ােনর নাম(গি) িদন, যােদর জনয
সহায়তার অনুেরাধ করা হে� না। আপনার বয়স যিদ 18 এর কম হয়, তাহেল মা-বাবার তথয িদন।
যিদ বািড়েত

নাম

িঠকান

স�কর

বয়স

44. েহাম এনািজর অয্ািস�য্
েহাম এনািজর অয্ািস�য্ (HEA) এর জনয েযাগয্ত ও HEA সুিবধার পিরমাণ িনধর্ার করার জনয, আপনার িনেচর ��িট উত্ বয্বহা করা হেব। িনেচর
তািলকাি বয্বহা কের, িনেদর ্ কর েয েকান আইেটমি আপনার িহিট/বসবােসর বয্ব�াে সবেচেয় ভালভােব বণর্ন কের।
( ) অনয েকউ আমার িহিট-এর মূলয �দান কেরন। (A)

HEA েকাড: _________________

( ) েকােনা সরকারী আবাসন কতৃর ্প আমার িহিট �দান কের অথবা আিম ভাড়ায় ভতুর ্ি েপেয়িছলাম এবং িহিট-এর মূলয আমার ভাড়ায় অ�ভুর ্� (C)
( ) আিম শধ িহেটর অ�ধান উৎেসর জনয মূলয �দান কির (েযমন কােঠর উনুন, েকেরািসন িহটার, ইেলি�ক ে�স িহটার ইতয্াি)। (E)
( ) আিম িহিট-এর খরচ অনয্েদ সে� ভাগ কের িনই। (F)
( ) আমার িহিট-এর খরচ আমার ভাড়ায় অ�ভুর � আেছ, যা ভতুর ্িক�া নয়ন (G)
( ) আিম িহিট-এর জনয আমার বািড়ওয়ালােক আলাদাভােব মূলয িদই। (W)
আিম আমার বািড় বা অয্াপাটর্েমে িহিট-এর �ধান উৎেসর জনয সরাসির �ালািন সরবরাহকারীেক মূলয �দান কির। আমার িহিট-এর উৎস হল:
( ) �ালািন েতল (J)
( ) িবদুয্ (K)
( ) কয়্ল (P)

( ) েকেরািসন (M)
( ) কাঠ (R)
( ) �াকৃ িতক গয্া (N)
( ) বটল-এর গয্া (L)
( ) আিম HEA সুিবধা েপেত চাই না। (T)

WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 10)
গর�পূ িব�ি�
এই ফেমর �দত তেথয্ সতয্ত যু�রা�ীয়, রাজয ও/বা কাউি� কমর ্কতর্াে �ারা যাচাই করা হেব।
যিদ েকােনা িকছু অসতয পাওয়া যায়, তাহেল আপনােক NJ SNAP সুিবধা িদেত অ�ীকার করা হেত
পাের এবং/বা েজেনবুেঝ িমথয্ তথয েদওয়ার জনয আপনার িবরে েফৗজদারী মামলা করা হেত
পাের।
45 CFR 206.10(a)(iii) ও 7 CFR 273.2(b) মানয করার জনয, আমরা আপনােক অবিহত করিছ
েয আপনার েসাশয্া িসিকওিরি ন�র বয্বহা কের BCIS-এর জনয আয় ও েযাগয্ত সং�া� তথয,
ে�ট ও �ানীয় চাই� সােপাটর এেজি�, েসাশয্া িসিকওিরি েবতন ও সুিবধার ফাইল, এবং ে�েটর
েবতন ও েবকার� সং�া� ফাইলগি সং�হ করা হেব এবং আপনার েযাগয্ত অবয্াহ রাখার
িবষয়ি িনধর ্ার করার জনয বয্বহা করা হেব। এর জনয আমরা আপনার িনেয়াগকতর্, বয্াং বা
অনয পে�র সে� েযাগােযাগ করেত পাির।
িনেচ েদওয়া শাি�গি িন�িলিখত বয্ি�েদ ে�ে� �েযাজয হয়:
NJ SNAP �াপক েকােনা বয্ি, িযিন আেবদনপে� তািলকাভু� েকােনা িনয়ম ই�াকৃতভােব লংঘন
কেরন; অথবা
েকােনা বয্ি িযিন NJ SNAP সুিবধা পাওয়ার েযাগয না হওয়া সে�ও, ই�াকৃতভােব িন�িলিখত
পদে�েপর �ারা তার জনয আেবদন কেরন বা তা েনন:
িমথয্ বা িব�া�কারী িববৃিত িদেয়িছেলন।
তথয েগাপন কেরিছেলন বা লুিকেয়িছেলন।
-

এমন েকােনা কাজ সংঘিট কেরিছেলন যা ফুড �য্া আইন, NJ SNAP কাযর ্�েম
িনয়মাবলী অথবা NJ SNAP সুিবধা বা অয্াে� িডভাইেসর (েযমন ফয্ািমিল ফা�র EBT
কাডর) বয্বহা, উপ�াপনা, হ�া�র, অজর্, �হণ বা অিধকােরর সােথ স�কর্যু েকােনা
ে�ট আইেনর লংঘন িহেসেব িবেবিচত হয়।
শাি�

ই�াকৃতভােব SNAP িনয়মাবলী লংঘেনর জনয শাি�গিল মেধয অ�ভর ু ্ হল িন�িলিখত
সময়কােলর জনয SNAP-এ অংশ�হণ করেত অেযাগয েঘাষণা করা
 12 মাস, �থম বার অপরােধর জনয;
 24 মাস, ি�তীয় বার অপরােধর জনয, অথবা SNAP সুিবধাগিল িবিনমেয় েকােনা
িনয়ি�ত পদাথর েকনােবচার অপরােধ �থমবার আদালেত েদাষী সাবয্ হওয়ার জনয;
 10 বছর, একই সােথ অেনকগি SNAP সুিবধা পাওয়ার জনয েকােনা বয্ি� বাস�ান বা
পিরচয় স�ে� িমথয্ কথা বলা বা ভুল তথয েপশ করার জনয;
 �ায়ীভােব, তৃতীয়বার অপরােধর ে�ে�, অথবা SNAP সুিবধাগিল িবিনমেয় েকােনা
িনয়ি�ত পদাথর েকনােবচার অপরােধ ি�তীয়বার আদালেত েদাষী সাবয্ হওয়ার জনয,
অথবা $500 বা তার েবিশ মূেলয্ SNAP সুিবধা িবি�/েকনােবচা করার অপরােধ
আদালেত েদাষী সাবয্ হওয়ার জনয, অথবা SNAP সুিবধাগিল িবিনমেয় আে�য়া�,
েগালা-বার বা িবে�ারক �বয েকনােবচার অপরােধ আদালেত েদাষী সাবয্ হওয়ার
জনয।
*েকােনা বয্ি গর অপরাধ বা অসদাচরণ সং�া� লংঘেন েদাষী �মািণত হেল, আদালত
অিতির� 18 মাস িনল�েনর শাি� আেরাপ করেত পাের (যা এই সময়কােলর পের ঘটেব)।
লংঘনকারীেক $250,000 পযর ্ জিরমানা করা হেত পাের, 20 বছর পযর ্ কারাব�ী করা হেত পাের
বা দুেটাই হেত পাের, এবং অনয্ান �েযাজয যু�রা�ীয় আইনগিল অধীেন তার িবরে মামলাও
করা হেত পাের।
এছাড়াও, পিরবারি েয সম� NJ SNAP সুিবধা পাওয়ার অিধকারী না হওয়া সে�ও তা েপেয়িছল,
পিরবােরর অবিশ� সদসয্েদ তা েশাধ িদেত হেব।
P.L. 103-66 ও 104-193 েসই বয্ি�েদ জনয শাি�র িবধান ৈতির কেরেছ যােদর েকােনা
েফ্ডারা, ে�ট বা �ানীয় আদালেত েদাষী পাওয়া যােব:
1) NJ SNAP সুিবধার িবিনমেয় আে�য়া�, েগালাগি, িবে�ারক �বয, বা িনয়ি�ত পদাথর েকনা;
বা
2) ফয্ািমিল ফা�র EBT কাডর-এর মাধয্ে NJ SNAP সুিবধা বয্বহা, হ�া�র, অজর্, বা দখল
করা, অথবা NJ SNAP সুিবধাগি �তারণামূলকভােব �া� বা হ�া�িরত হেয়েছ তা জানা সে�ও
অথর ্�দােন জনয েসগি েপশ করা, যিদ তার মূলয $500 বা আেরা েবিশ হয়।

শাি�র সতক�করণ
NJ SNAP সুিবধার জনয আেবদন করা বা সুিবধা পাওয়ার জনয বা সুিবধা পাওয়া চািলেয় যাওয়ার
জনয িমথয্ তথয েদেবন না, বা তথয লুেকােবন না।
ফয্ািমিল ফা�র EBT কাডর্গ বয্বহা ক'ের এমন কাউেক NJ SNAP সুিবধা েদেবন না বা িবি�
করেবন না বা এেত �েবশািধকার েদেবন না, িযিন আপনার পিরবােরর জনয েসগি বয্বহা করেত
অনুেমািদত নন।
অয্ালেকাহলযু পানীয় ও তামােকর মেতা অেযাগয িজিনসগি েকনার জনয অথবা ধাের েকনা
হেয়িছল এমন খাবােরর মূলয পিরেশােধর জনয েকােনা NJ SNAP সুিবধা বয্বহা করেবন না।
আপনার পিরবার েয NJ SNAP সুিবধা পাওয়ার অিধকারী িছল না, তা বয্বহা করেবন না।
আপনার পিরবার েয NJ SNAP সুিবধা পাওয়ার অিধকারী নয় তা পাওয়ার জনয, ঠকােবন না অথবা
েকােনা অসৎ কােজ অংশ েনেবন না।
NJ SNAP সুিবধার জনয আেবদন করা এবং তা পাওয়ার জনয আপনার স�িত পিরবার-বিহভর ূ ্
কাউেক হ�া�র করেবন না।
আিম এই আেবদনপে�র ��গি বুিঝ। আমার উত্তরগ আমার �ান ও িব�াস অনুযায়ী সবর ্েতাভাে
সিক ও স�ূণর্ আিম বুিঝ েয আমার সা�াৎকার েনওয়া হেব, এবং আমােক NJ SNAP অিফেসর
সে� সহেযািগতা করেত হেব। আিম শাি�র সতক�করণ বু েঝিছ। আিম বুিঝ েয আিম যা বেলিছ তা
�মাণ করার জনয আমােক নিথপ� �দান করেত হেত পাের। আিম তা করেত স�ত হি�। যিদ
নিথপ� লভয না হয়, তাহেল �েয়াজনীয় �মাণ পাওয়ার জনয NJ SNAP অিফস েয বয্ি বা সং�ার
সে� েযাগােযাগ করেত পাের, আিম তার নাম িদেত স�ত হি�। আিম বুিঝ েয আিম যিদ েকােনা
অিজর্ আেয়র কথা না জািনেয় থািক, েসই ে�ে� অনিজর্ আেয়র $50.00 এর েবিশ েয েকােনা
পিরবতর্, িকংবা আমার �থম েপ-েচক পাওয়ার 10 িদেনর মেধয অিজর্ আয় �াি� স�ে� আমােক
অবশয্ িরেপাটর করেত হেব। আিম বুিঝ েয আমার যিদ েকােনা অিজর্ আয় না থােক, তাহেল
পিরবােরর
গঠেনর
সম�
পিরবতর্ (ছা� অব�া সহ), বাস�ােনর পিরবরতন বা তার ফল�র আ�েয়র খরেচর পিরবতর্,
চাই� সােপাটর �দান করা বা তার অথর পিরেশাধ করার জনয আমার আইিন বাধয্বাধকতা পিরবতর্,
আমার যিদ চাই� সােপাটর �দান করার 3-মােসর কম সময়কােলর েরকডর থােক এবং েসই পিরবতর্
$50.00-এর েবিশ হয় েসই ে�ে� আিম েয পিরমাণ চাই� সােপাটর �দান কির তার েকােনা পিরবতর্,
গািড় েকনা বা আমার পিরবােরর স�েদর েকােনা বৃি� (েসিভংস ও েচিকং অয্াকাউ, হােত থাকা
নদগ অথর , �ক বা এককালীন অথর ্�দা, েকােনা গািড় িবি� বা িবিনময় করার মাধয্ে �া� নগদ
অথর ) স�ে� আমােক অবশয্ িরেপাটর করেত হেব, যিদ এগি আমার স�েদর সেবর ্া সীমােক �শর বা
অিত�ম কের যায়। আিম বুিঝ েয আিম যিদ অিজর্ আেয়র িবষেয় িরেপাটর কের থািক, িকংবা আিম
যিদ ছয় মােসর িরেপািটর-এ থািক, তাহেল আমােক আমার মািসক েমাট আেয়র শধ েসই পিরবতর্
স�ে�ই িরেপাটর করেত হেব, যা যু�রা�ীয় দাির�য সীমার 130 শতাংশেক অিত�ম কের। আমার
কম� আমােক েসই সীমার একি িব�ি� �দান করেবন। আিম আেরা বুিঝ েয NJ SNAP সুিবধার
জনয আমার আেবদেনর িবষেয় গৃহীত িস�াে�র একি নয্ায শনািন জনয আিম অনুেরাধ করেত
পাির। আমার যিদ NJ SNAP সুিবধার িবষেয় আেরা তথয �েয়াজন হয়, তাহেল আিম কাউি�র NJ
SNAP অিফেস েযাগােযাগ করেত পাির।
আিম বুিঝ েয আমার েকেস গৃহীত েকােনা পদে�েপর সােথ আিম যিদ িভ�মত হই, েসই ে�ে� আিম
অথবা আমার �িতিনিধ একি নয্ায শনািন জনয েমৗিখক বা িলিখতভােব অনুেরাধ করেত পাির।
আমার েবেছ েনওয়া েয েকােনা বয্ি শনািনে আমার েকসি উপ�াপনা করেত পােরন।
NJ SNAP বাধয্তামূল িনেয়াগ এবং �িশ�েণর অংশ�হণকারী
NJ SNAP পিরবােরর িকছু সদসয িনেয়াগ এবং �িশ�েণর কাযর ্�ে েরিজ�ার করেত ও অংশ িনেত
বাধয হেবন, যিদ না সুিনিদর ্�ভাে তােদর ছাড় েদওয়া হেয় থােক। যারা েরিজ�ার করেত বাধয, তারা
কােজর আবশয্কতাগ মানয করেত বয্থ হেল, িন�িলিখত শাি�গিল মুেখ পড়েবন:
1) 1ম লংঘেনর ফল�র কমপে� 1 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়;
2) 2য় লংঘেনর ফল�র কমপে� 3 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়;
3) 3য় ও পরবত� লংঘনগির ে�ে� কমপে� 6 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়।

U.S. নাগিরক�/আইনস�ত িভনেদশী অব�া
(WFNJ, েমিডেকইড, ও NJ SNAP কাযর ্�েম উে�েশয)
U.S.-এর নাগিরক নন এমন �েতয্ বয্ি� জনয, আপনােক কাউি� ওেয়লেফয়ার অিফসেক
বুয্ের অফ িসিটেজনিশ অয্া ইিমে�শন সািভর্ (BCIS)-এর কাগজপ� অথবা সরকারী এেজি� অনয
েয সব নিথপ�েক আপনার অিভবাসন অব�ার �মাণ িহেসেব িনধর ্ার কের তা েদখােত হেব। BCIS
িভনেদশী অব�ার সতয্ত যাচাই করেত পাের যার জনয এই আেবদেনর ফমর েথেক BCIS-এর কাছে◌
িনিদর ্ িকছু তথয জমা িদেত হেব। BCIS-এর কাছ েথেক �া� তথয আপনার পিরবােরর েযাগয্ত ও
সুিবধার মা�ােক �ভািবত করেত পাের। আপনােক অবশয্ �তয্য় করেত হেব েয পিরবােরর �েতয্
সদসয U.S. এর নাগিরক অথবা আইনস�ত অিভবাসী িহেসেব U.S. এ বসবাস করেছন।

WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 11)
�া�র করার আেগ, িনেচর িববৃিতগি পড়ুন। আপিন যিদ বঝ
ু েত না পােরন
অথবা আপনার েকােনা �� থােক, তাহেল অনু�হ কের িজ�াসা করন



আিম (আমরা) স�ত হি� েয আিম (আমরা) এই ফেমর েয িববৃিতগি িদেয়িছ তা আমার (আমােদর) �ান অনুযায়ী সবর্েতাভাে সতয ও স�ূণ্র আিম (আমরা) জািন েয আমার (আমােদর) অব�া স�ে� িমথয্ বলা, �েয়াজনীয়
তথয িদেত বয্থ হওয়া, অথবা অনয্েদ তথয লুেকােত বলা আইেনর িবরে, এবং এর ফেল আমার (আমােদর) িবরে আইিন মামলা করা হেত পাের।
আিম (আমরা) বুিঝ েয,

কাউি� ওেয়লেফয়ার এেজি�, ও/বা িডিভশন অফ ফয্ািমিল েডেভলপেম� /বা িডিভশন অফ েমিডেকল অয্ািস�য্, ও েহলথ সািভর ্েসস আমার (আমােদর) েদওয়া

তেথয্র সতয্তা যাচাই েত পাের।


আিম/আমরা এত�ারা কাউি� ওেয়লেফয়ার এেজি�, িডিভশন অফ ফয্ািমিল েডেভলপেম� /বা িডিভশন অফ েমিডেকল অয্ািস�য্, ও েহলথ সািভর ্েসসেক এমন েয েকােনা বয্ি� বা অনয্ানয্ সূে�র
েযাগােযাগ করার অিধকার �দান করিছ, িযিন আমার (আমােদর) অব�া সমবে� অবগত থাকেত পােরন (IRS, ে�ট ও �ানীয় চাই� সােপাটর্ এেজি, েসাশয্াল িসিকওিরিট ওেয়জ অয েবিনিফট
ফাইল, ে�ট ওেয়জ অয্া� আনএম�য়েম� ফাই, ে�িডট িরেপািটর্ং সািভর্, এবং িনেয়াগকতর ্, বয্াংক বা অনয্ানয্ প�গিলেক অ�ভুর্� করে), যার একমা� উে�শয হল আমার (আমােদর)
েদওয়া িববৃিতগিলর সতয্তা �িতপাদন করা।  আি(আমরা) বুিঝ েয, আয় ও েযাগয্তা স�েকর্ �া� েয েকােনা তথয্ আম(আ্মােদর) েযাগয্তা অবয্াহত থাকা িনধর্ারেণর জনয্ বয্বহার করা হে



আিম (আমরা) বুিঝ েয, ওয়াকর ফা�র িনউ জািসর অয্া, পাি�ক ল' 1997 c.13, c.14, c.37 ও c.38 অনুযায়ী, বােজট ইউিনেটর সম� ভিবষয্ সদসয্ে সরকারী সহায়তার জনয আেবদেন অ�ভুর ্ করা হেব যােদর অ�ভুর ্
করা আবশয্, তা মূল আেবদেনর তািরেখর পের জ�সূে�, দত্ �হেণর সূে� বা বােজট ইউিনেটর সে� থাকেত শ করার সূে� েযভােবই েহাক না েকন।



আিম (আমরা) জািন েয, সরকারী সহায়তা (েমিডেকইড সহ), NJ SNAP সুিবধা, েহাম এনািজর অয্ািস�য্ সুিবধা, ইউিনভাসর্া সািভর ্ ফা� সুিবধা এবং আিম অনয েয সব সুিবধাগিল জনয েযাগয হেত পাির েসগিল জনয
আমার (আমােদর) করা আেবদেনর �সে� আমার (আমােদর) েদওয়া েয েকােনা তথয্ে বয্বহা করা হেব।



আিম (আমরা) বুিঝ েয, এই আেবদনি যিদ WFNJ ে�ণীর জনয গৃহীত হয়, তাহেল আ্মােক (আমােদর) এবং আমার (আমােদর) পিরবােরর সকল সদসয্ে িনউ জািসর ওয়ান �প েকিরয়ার েস�াের নিথভু � করা হয়, এবং িশ�া,
�িশ�ণ, বৃিত্তমূ মূলয্ায় ও চাকিরেত িনেয়ােগর কাযর্কলাপগিল অংশ�হণ করা আবশয্ হেত পাের।



আিম (আমরা) বুিঝ েয, েহাম এনািজর অয্ািস�য্-এর জনয �দত সম� অথর যু�রা�ীয় তহিবেলর লভয্তা ওপর িনভর ্রশীল



আিম (আমরা) বুিঝ েয, েহাম এনািজর অয্ািস�য্-এর জনয �দত সম� অথর িহিট/কুিল এনািজর েকনার উে�েশয বয্বহা করেত হেব।



আিম/আমরা আমার অিধকার ও দািয়�গি স�ে� তথয েপেয়িছ এবং আমােক (আমােদর) েসগি বয্াখয করা হেয়েছ, যিদ তা �েয়াজন হয়ন (WFNJ হয্া�বু েদখুন)



আিম (আমরা) বসবােসর অব�া, পিরবােরর অব�া, বা েয েকােনা উৎস েথেক �া� অেথর্ (ছয় মােসর িরেপাটর করার বাধয্বাধকতা অধীন অিজর ্ আয় ছাড়া) েকােনা পিরবতর ্ স�ে� কাউি� ওেয়লেফয়ার এেজি�েক অিবলে�
জানােত স�ত হি�, যখন পরেযাজয্ (WFNJ হয্া�বু েদখুন)



আিম (আমরা) বুিঝ েয, আিম (আমরা) যিদ কাউি� ওেয়লেফয়ার এেজি� �ারা গৃহীত েকােনা পদে�েপর বয্াপের স�� না হই, েসই ে�ে� আিম (আমরা) বা আমার (আমােদর) �িতিনিধ েমৗিখক বা িলিখতভােব একি নয্ায
শনািন অনুেরাধ করেত পাির। আমার (আমােদর) েবেছ েনওয়া েয েকােনা বয্ি শনািনে আমার েকসি উপ�াপনা করেত পােরন।



আিম (আমরা) বুিঝ েয, শধুমা WFNJ ও েমিডেকইড-এর উে�েশয এই আেবদেন �া�র করার পের, আিম (আমরা) পিরবােরর অনয েয সব সদেসয্ জনয সহায়তার আেবদন করিছ বা �হণ করিছ তােদর বা আমার জনয অনয
েকােনা বয্ি� েথেক সহায়তার অিধকার কাউি� ওেয়লেফয়ার এেজি�েক �দান করিছ, জেম যাওয়া েয েকােনা বেকয়াও এর অ�ভুর ্�



আিম (আমরা) বুিঝ েয, িচিকৎসা সহায়তার জনয েযাগয্তা একি শতর িহেসেব, িবেবচনা করা হয় েয আিম (আমরা) েকােনা আদালত বা �শাসিনক আেদশ �ারা িনধর্াির িচিকৎসা পিরচযর্া উে�েশয সহায়তার অিধকার এবং
েকােনা তৃ তীয় পে�র েথেক িচিকৎসা পিরচযর্া জনয অথর �দােনর অিধকার কিমশনারেক �দান কেরিছ।



যু�রা�ীয় আইন ও U.S. িডপাটর্েম অফ অয্াি�কালচা (USDA) ও U.S. িডপাটর্েম অফ েহলথ অয্া িহউময্া সািভর ্েস (HHS)-এর নীিত অনুযায়ী, এই �িত�ােন জািত, বণর, েদশীয় মূল, িল�, বয়স, বা অ�মতার
িভিতেত ৈবষময্মূল আচরণ করা িনিষ�। ফু ড �য্া আইন ও USDA নীিতর অধীেন, িল�গত পিরচয়, ধমর, �িতেশাধ, ৈববািহক অব�া, পিরবার বা মা-বাবার অব�া, েযৗন আকষর্েণ েঝাঁক, সরকারী সহায়তা েথেক উপাজর ্
�াি�, িজন সং�া� তথয বা রাজৈনিতক িব�ােসর িভিত্তে ৈবষমযমূলক আচরণ করা িনিষ�। ৈবষময সং�া� অিভেযােগর ফমর্গ অনলাইেন www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html-এ, বা েয েকােনা USDA
অিফস েথেক, বা (866) 632-9992 ন�ের েফান কের পাওয়া যায়। বিধর, �বণশি� কম িকংবা কথা বলার অ�মতা আেছ এমন মানুষরা েফডারাল িরেল সািভর ্-এর মাধয্ে USDA-এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন (800)
877-8339 ন�ের; বা (800) 845-6136 ন�ের (�য্ািন)। ফেমর েয সব তেথয্ জনয অনুেরাধ করা হেয়েছ েসই সম� তথয সহ আপিন একি িচিঠ িলখেত পােরন। স�ূণর করা অিভেযােগর ফমর বা িচিঠগ িলিখতভােব
এখােন জমা েদওয়া যায়:

HHS, Director
Office for Civil Rights, Room 515-F
200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201
ভেয়স (202) 619-0403 / TTY (800) 537-7697
�া�র
করার আেগ
স�ূণর কর

বা

US Department of Agriculture
Director, Office of Adjudication
1400 Independence Ave. SW বা
Washington, D.C. 20250- 9410
ফয্া (202) 690-7447
program.intake@usda.gov

Office of the Director
Division of Family Development
New Jersey Department of Human Services
P.O. Box 716
Trenton, New Jersey 08625

আিম (আমরা) এই ফেমর্ 10 পাতায় গর�পূ িব�ি� পেড়িছ যা NJ SNAP সং�া� শাি�র সতক�করণ ও নাগিরক�/আইনস�ত িভনেদশী অব�া্র
�িত িনেদর ্ করেছ।

( ) হয্া

( ) না



আিম (আমরা) �তয্য় করিছ েয আিম (আমরা) এই িববৃিতগি পেড়িছ ও এগিল িবষেয় স�ত হি� এবং পূণ্র
র
উপলি� কির েয ওেয়লেফয়ার এেজি� আমার (আমােদর) িববৃিতর সতয্ত ও িনভুর ্লতা উপের িনভর ্ কের।



আিম (আমরা) শপথভে�র শাি�র অধীেন, িনেচ আমার (আমােদর) নাম(গি) �া�র করার মাধয্ে �তয্য় করিছ েয, আিম (আমরা) এবং পিরবােরর েসই সম� সদসয যােদর জনয আিম (আমরা) NJ SNAP সুিবধার জনয
আেবদন করিছ, তারা U.S.-এর নাগিরক অথবা আইনস�ত অিভবাসী মযর্াদা�া িভনেদশী বয্ি�



আিম (আমরা) শপথভে�র শাি�র অধীেন �তয্য় করিছ েয, NJ SNAP কাযর্� ও/বা WFNJ কাযর্�েম জনয আবে◌দেনর �সে� আমার (আমােদর) উত্তরগ আমার (আমােদর) �ান অনুযায়ী সবর্েতাভাে সিঠ ও
স�ূণ্র



আিম (আমরা) WFNJ কােজর বাধয্বাধকতাগি িবষেয় এেজি�র �িতিনিধর �ারা একি ধারণা েপেয়িছ, যিদ �েযাজয হয়ন

__
আেবদনকারীর �া�র
সহ-আেবদনকারীর �া�র

আমার সামেন শপথ িনেয়েছন ও �া�র কেরেছন

তািরখ
তািরখ

2_____ সােলর এই ________তম িদেন
_____________________________
(এেজি�র �িতিনিধ)

WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 12)

গর�পূ িব�ি�
NJ SNAP আয় িবেয়াজেনর অবয্াহি
আপিন অথবা পিরবােরর অনয েকােনা সদসয িন�িলিখত েয সম� খরচগি পিরেশাধ করেছন, আপিন
যিদ তা িরেপাটর করেত বা তার সতয্ত �িতপাদন করেত বয্থ হন, ত্তাহ আমরা তার অথর এই ধের
েনব েয আপিন এই িরেপাটর না করা খরচগিল জনয আেয়র িবেয়াজন েপেত চান না।
•

আপিন যিদ েকােনা িশশ বা অনয িনভর ্রশী বয্ি�েদ পিরচযর্া মূলয �দান কেরন, যােত পিরবােরর একজন সদসয
কাজ করেত, চাকির খুঁজেত পােরন, িকংবা চাকিরর জনয ��ত হওয়ার উে�েশয �িশ�ণ বা িশ�ামূলক �ােস
উপি�ত থাকেত পােরন, েসই ে�ে� িনভর ্রশী বয্ি�েদ পিরচযর্া খরচন

•

ে�সি�পশন অনুযায়ী ওষুধ, �া�য বা হাসপাতােল ভিতর ্ িবমা, চশমা বা আয়ার পিরচযর্ সহ, েয সম� েমিডকাল
বা েড�াল খরেচর জনয অথর েশাধ েদওয়া হয় না।

•

েকােনা আইিন বাধয্বাধকতা অধীেন পিরবােরর একজন সদসয েয চাই� সােপােটর্ অথর �দান করেছন, যার মেধয
বেকয়া থাকা অথর্�দান অ�ভুর ্; অথবা

•

ভাড়া, ইউিটিল (সং�াপেনর খরচ সহ), স�িত কর, বািড়ওয়ালার িবমা, এবং �াকৃ িতক িবপযর্েয় কারেণ
আপনার বািড়র �িত েমরামত করার খরচগিল মেতা আ�য় সং�া� বয্য়

NJ SNAP-এর জনয আেবদন করার সময় আপিন যিদ আমােদর না বেলন (বা �িতপাদন কেরন) েয
আপিন এই খরচগিল মেধয েকােনাি বহন করেছন, এমন িক তাহেলও আপিন পরবত�কােল একি
আয় িবেয়াজন েপেত পােরন, যিদ আপিন আমােদর বেলন (বা �িতপাদন কেরন) েয আপিন এই
খরচগিল মেধয েকােনাি �দান করেছন। আপিন েয মাসগিলে আমােদর জানান িন েয আপিন এই
খরচগি বহন করিছেলন, িবেয়াজনি অতীেতর েসই মাসগিল জনয �েযাজয হেব না।
পিরবােরর কতর্া �া�র
আজেকর তািরখ

