NEW HAMPSHIRE

NEWﻮری
HAMPSHIREﺪت ﻓ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺴﺎﻋ
ﮐ ﺑﺮارﯾﻧﺎﮫﻣﮫﺧﺎﻧﮫ
ﻣ ﺳ ﺎﻋ د ت ﻓوری
ﮐ ر ا ﯾ ﮫ ﺧﺎﻧﮫ

آﯾﺎ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﮐﮫ ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑل ھﺎی ﺧدﻣﺎت
ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﺑﻠﯽ را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﻓوری ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ  New Hampshireﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن واﺟد ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﭘرداﺧت ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﮐراﯾﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺧود در طول ھﻣﮫ ﮔﯾری  COVID-19دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

در CAPNH.org

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ  2-1-1زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐدام ﻣوارد ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻣﯾدھد
■ ﺗﺎدﯾﺎت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ.
■

NEW HAMPSHIRE

ﺧدﻣﺎت از ﻗﺑﯾل ﺑرق ،ھزﯾﻧﮫ ﮔرﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮫ ،آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،زﺑﺎﻟﮫ.

■ ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﺎﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗرﻧت و
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﺧواﺳت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ(.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﻓوری
ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ

■ ﻣﺳﺎﻋدت ﺧدﻣﺎت ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﺳﺎﻋدت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ را
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺿرورت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ

آﯾﺎ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﮐﮫ ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑل
ھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ و
ﻗﺑﻠﯽ را ﭘرداﺧت
ﻧﻣﺎﯾﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﻓوری ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ
 New Hampshireﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن واﺟد ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
ھﻧﮕﺎم ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐروﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ روﺑرو ﺑودﻧد و
در ﺧطر ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺷدن ،زﯾﺳﺗن در ﻋدم ﻣﺻﺋوﻧﯾت و
ﺷراﯾط ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺳﺗﯾد:
در  CAPNH.ORGﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ  2-1-1زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ

در CAPNH.org

■ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت اﻣﺗﯾﺎزات
ﺑﯾﮑﺎری ،ﮐﺎھش ﻋواﯾد آﻧﮭﺎ ،ﻣﺻﺎرف اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی
دﯾﮕر در طول ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑوده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی
درآﻣد ﺑﺎﯾد ﺑرآورده ﺷود.
■ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺑﯾﮑﺎری ﻧدارﻧد.
■ ﺧﺎﻧواده ھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﺑﯾش از 18
ﻣﺎه از ﻣﺳﺎﻋدت ھزﯾﻧﮫ ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری در ﻣوﻋد ﻣﻘرر
و آﯾﻧده ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد.
■  CAPدر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.

اداره ﻣﺷﺎرﮐت اﻗدام اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (CAPﺷﻣﺎ را در طﯽ ﻣراﺣل درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ درﺧواﺳت
ﮐﺎﻏذی را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐﻧﯾد.

ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ  2-1-1زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد

اﯾن ﯾﮏ ﻣ ﺳ ﺎﻋ د ت ﻣ ﺎﻟﯽ ﻓ در ال از ط ر ﯾق دﻓﺗر و اﻟﯽ ﺑر ای ر ﻓ ﺎه و ﺑ ﺎز ﯾ ﺎﺑﯽ ﻋ ﺎﺟ ل اﺳ ت .
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط اداره ﻣﺳﮑن  New Hampshireو ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ادارات ﻣﺷﺎرﮐت اﻗدام اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

