
CAPNH.org मा आवेदन ददनुहोस ्वा 2-1-1 मा कल गनुुहोस ्

 
 

 

विगत िा िततमानको भाडा र 

उपयोगगताहरू 

भुक्तान गनत संघर्त गरै्द हो? 

 
न्यू ह्याम्सायर आपतकालीन भाडा सहायता कायुक्रमले कोभभड-19 

महामारीको अवधिमा भाडा र उपयोधगताहरू भुक्तान गनु कदिनाइ भइरहेको 
योग्य ननवासीहरूलाई सहायता प्रदान गरु्। 

 
 

 

 

 
 

 

न्यू ह्याम्सायर 

आपतकालीन भाडा 
सहायता कायतक्रम 



CAPNH.org मा आवेदन ददनुहोस ्वा 2-1-1 मा कल गनुहुोस ्

कायतक्रमले के समेट्छ 

■ ववगतको बााँकी र भावी भाडाका भुक्तानीहरू। 

■ ववद्युत शक्क्त, घर न्यानो बनाउने शलु्क, पानी, नाली, 
फोहोर जस्ता उपयोधगताहरू। 

■ इन्टरनेट र पुनुवास खर्ुहरू (भाडाको आवेदन शुल्क, 

उपयोधगता संलग्न शुल्क र सुरक्षा डडपोक्जटहरूसदहत) जस्ता 
घरका अन्य शुल्कहरू। 

■ घरपररवारहरूले भाडासम्बन्िी सहायता प्राप्त नगरेता 
पनन वा आवश्यक नभए तापनन उपयोगी सहायता 
 

 

कायतक्रम योग्यता 
■ घरपररवारमा कम्तीमा एकजना व्यक्क्त बेरोजगारी 

लाभहरूका लाधग योग्य हुनुभएको र्, आफ्नो 
आम्दानी घटेको र्, महत्त्वपूरु् शुल्कहरू र् वा 
महामारीको अवधिमा अन्य आधथुक कदिनाई भएको 
र्। ननक्श्र्त आम्दानी आवश्यकताहरू पूरा 
गररनुपरु्। 

■ पररवारहरूलाई बेरोजगारी लाभहरूको भुक्तान प्राप्त 

गरररहन आवश्यक रै्न। 
■ योग्य घरपररवारहरू 18 मदहनाको अवधिसम्मको 

लाधग ववगतका नतनुुपने भाडा तथा भावी भाडा र 

उपयोधगता भुक्तानीहरूमा सहायताको लाधग योग्य 

हुन सक्र्न।् 
■ CAP एजेन्सीले आवश्यक जानकारी पदहर्ान गनु 

सहायता गने र्। 
तपाईंको सामुदायिक कािय साझेदारी (CAP) एजेन्सीले तपाईंलाई आवेदन प्रयििामा सहािता गने छ। आवेदन अनलाइनमा पूरा 

गनय सयकन्छ वा तपाईंले कागजी आवेदनको लायग अनुरोध गनय सकु्नहुन्छ। 
 

 
यो आपतकालीन राहत तथा ररकभरी गभनुर कायाुलय माफुत संघीय रूपमा ववत्त व्यवस्था भमलाइएको हो। यो सामुदानयक काय ुसाझेदारी एजेन्सीहरूसाँगको सहकायुमा न्यू ह्याम्सायर आवासद्वारा प्रबन्ि गररएको हो। 

 

विगत िा िततमानको 
भाडा र उपयोगगताहरू 

भुक्तान गनत संघर्त गरै्द 
हो? 

 

न्यू ह्याम्सायर आपतकालीन भाडा सहायता 
कायुक्रमले महामारीको अवधिमा आधथुक 

कदिनाइ अनुभव गरररहेका र 
घरबारववहीनताको जोखखममा भएका वा 

असुरक्षक्षत वा अस्वस्थकर घरमा बभसरहेका 
योग्य ननवासीहरूलाई सहायता उपलब्ि 

गराउाँर्। 
 

तपाईं सहायताको लागग योग्य ठहररनुहुन्छ िा 
हुुँरै्दन भन्न ेबारेमा पत्ता लगाउनुहोस:् 

CAPNH.ORG मा आिेर्दन दर्दनुहोस ्िा 2-1-

1 मा कल गनुतहोस ्

न्यू ह्याम्सायर 

आपतकालीन भाडा 
सहायता कायतक्रम 
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