
बच्चा (0-17)

वयस्क

वरिष्ठ (60 ि सोभन्दा माथि)

1 25,142$                   2,095$                484$                          

2 33,874$                   2,823$                651$                          

3 42,606$                   3,551$                819$                          

4 51,338$                   4,278$                987$                          

5 60,070$                   5,006$                1,155$                       

6 68,802$                   5,734$                1,323$                       

7 77,534$                   6,461$                1,491$                       

8 86,266$                   7,189$                1,659$                       

8,732$                     728$                   168$                          

कुल घिेलू आय (गरिबीको 185% मा आधारित)

वार्षिक माससक साप्ताहिक

हरेक थप पररवारको सदस्यका लागि जोड्नुहोस्:

यो फारम कुनै पनन तरीकामा बिगानुु वा पररवतनु गनु ुहुुँदैन।

प्रापकको नाम

सडकको ठेगाना

शिि             िाज्य               जिप र्वतिण साइटको स्िान

एिेन्सीका प्रतततनथधको िस्ताक्षि           समतत

र्वतिणका साइटको नाम                  नम्बि

खाद्य सहायता ब्यरूो
आपतकालीन खाद्य सिायता कायिक्रम (TEFAP)

"आवश्यकताको आत्मघोषणा"

जुलाई 1, 2021 देखि जून 30, 2022 सम्म प्रभावकारी

आपतकालीन खाद्य सिायता कायिक्रम सयंकु्त िाज्य कृर्ष र्वभाग (USDA) नीततअनसुाि सचंासलत िुन्छ िसले िातत, िंग, िाजष्िय मलू, सलगं, उमिे वा 
अक्षमताको आधािमा भदेभावको तनषधे गदिछ। योग्यता तल सचूीबद्ध आय तनदेशमा आधारित िुन्छ। प्राप्तकताि सकि लिरू सम्पणूि रुपमा त्यो उनीिरूको 
घिेलु आकािमा लागू िुन्छ, ततनीिरूलाई िाम्रिी बझु्नु पदिछ वा तल हदइएका आय स्तिअनसुाि कायिक्रमका लाभिरूका लाथग योग्य िुन दशािइएको छ।

घिेलु आकाि सकि ल एक

म परिवािको आय सीसमत छ भन्ने बझु्छु ि यो प्रमाणणत गछुि  कक मिेो घिको आकाि ि आयले मलाई कायिक्रममा भाग सलनका लाथग योग्य बनायो। म आि 

पतन यो प्रमाणणत गदिछु कक मिेो घि आपतकालीन खाद्य सियोग कायिक्रममा पजेन्सल्भतेनयाद्वािा  सवेा गरिएको के्षत्रमा पदिछ। यो प्रमाणीकिण फािम 

सघंीय सिायताको िसीदको सम्बन्धमा पिूा गरिएको छ।

म यो कुरा िझु्छु कक गलत तथयाांकमा मरेो लाभको मलू्यका लागग भकु्तान गन ुसककन्छ र मलाई राज्य र सांघीय काननूअन्तगतुको घरेलु काननूअन्तगतु 

सझुाउ ददइन्छ।

प्रापकको हस्ताक्षर ममनत
 

                   तपाईंको तनधािरित काउण्टी एिेन्सीमा पिूा गरिएको फािम कफताि गनुििोस।् तपाईं सिी एिेन्सीका बािेमा तनजश्चत िुनिुुन्न भने 
कृपया ब्यिूोमा 1-800-468-2433 कल गिेि सोध्निुोस।्

कृपया एउटा महत्त्वपूर् ुUSDA गैर-ववभाजन स्टेटमेण्टका लागग यो कागजातको अकोपट्दट पल्टाउनहुोस ्



 USDA गिै भदेभावको बयान
सघंीय नागरिक अथधकाि काननू ि अमरेिकी कृर्ष र्वभाग (USDA) नागरिक अथधकाि काननू ि नीततिरूको आधािमा USDA, यसका एिेन्सी, कायािलय ि 
कमिचािीिरू अतन USDA कायिक्रममा भाग सलने वा प्रशासनमा ििेका ससं्िािरूलाई िातत, िंग, िाजष्िय मलू, सलगं, अक्षमता, उमिे वा कुन ैकायिक्रम वा 
USDA द्वािा सञ्चासलत वा र्वत्त पोषणमा कुन ैपतन नागरिक अथधकाि गततर्वथधिरूमा प्रततवाद वा बदलाको भावना।
कायिक्रमको िानकािीका लाथग वकैजल्पक माध्यमको आवश्यकता पने अशक्तता भएका व्यजक्तिरूले आफ्नो लाभका लाथग आवदेन गिेमा (उदाििणका 
लाथग ब्रलेी, ठूलो र्प्रन्ट, अडडयोटेप, अमरेिकी सांकेततक भाषा आहद), एिेन्सी (िाज्य वा स्िानीय) लाई सम्पकि  गनुिपने छ। बहििा, सनु्न गाह्रो पने वा वाचनमा 
अक्षम भएका व्यजक्तिरूले सघंीय रिले सवेा (800) 877-8339 माफि त USDA लाई सम्पकि  गनि सक्ने छन।् यसका अततरिक्त कायिक्रमको िानकािी 
अगें्रिीबािेक अन्य भाषािरूमा पतन उपलब्ध गिाउन सककन्छ। 
भदेभावको कायिक्रम उिुिी दायि गनि, यो
USDA Program Discrimination Complaint Form पिूा गनुििोस ्िुन अनलाइन http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा 
िेनुििोस ्ि कुन ैपतन USDA अकफसमा, वा USDA लाई सम्बोधन गरिएको थचठी लेख्निुोस ्ि पत्रमा अनिुोध गरिएका सम्पणूि िानकािीिरू फािममा हदनिुोस।् 
उिूिी फािमको प्रततसलर्प अनिुोध गनि (866) 632-9992 मा कल गनुििोस।् तपाईंको पिूा फािम वा पत्र USDA लाई बझुाउनिुोस :्

(1)     मले: 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; or

(3)     इमले: program.intake@usda.gov। यो ससं्िा समान अवसि प्रदायक िो।



समतत

म______________________________  यिााँ  _________________________________ लाई मलाई 

TEFAP फूड प्याकेि सलएि मलाई हदने कायिका लाथग अथधकाि हदन्छु।

ग्रािकको िस्ताक्षि प्रोक्सी िस्ताक्षि

प्यान्िीका प्रतततनथध
   प्रोक्सी आइडी प्रमाणणत भयो

आपतकालीन खाद्य सहायता कायकु्रम पने्न्सलभनेनया TEFAP प्रोक्सी फारम






