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तपाले परवारको सदयलाई वदेशमा ायोजन गररहनुभएको छ भने, माथको नबरमा फोन गरेर 
आवेदनलाई भाव पानस ने कुनै पन परवतनह "सावजनक शुक" मा भएमा नधारण गन तपाले न: 
शुक पमा ववसनीय कानूनी सलाहकारसँग परामश लनुपछ।

मैले वदेशमा परवारको सदयलाई योजन गररहेको छु। सावजनक लाभहमा मेरो योगले उहाँहले 
ात गन न काड र भसाको योयतालाई भाव गनछ?

यो तावको लाभहको कारणले कुनै पन परवतन गनु वा फता गनु भदा अगाड तपाले न: शुक 
पमा ववसनीय कानूनी सलाहकारसँग परामश लनुपछ। थप जानकारको लाग 1-800-566-7636 मा वा 
अपोइटमेटको लाग 1-800-354-0365 मा फोन गनुहोस।्

यो तावले सावजनक लाभहका लाग योयताका आवयकताह परवतन गनछैन।

तावत नीतसँग के हुछ भने कुरामा कुनै समया छैन, तपाको आ वासन िथतलाई यान नदई, 
तपाको आ दानी कत छ भनेमा कुनै समया नगर, तपासँग वा य बीमा भएपन वा नभएपन, 
NYC Health + Hospitals, सहरको सावजनक अ पताल णालले याहार उपलध गराउनेछ।

मैले केह सावजनक लाभह योग गछु। मैले मेरो मामला फता, र वा बद गनुपछ?

म सावजनक लाभहका लाग योय छैन तर मेरो घरमा भएका बचा वा परवारका सदयह जसले 
सावजनक लाभहको योग गनुहुछ। यसले मेरो आ वासन आवेदनलाई हान पुयाउन सछ?

तावत "सावजनक शुक" नीत सबै आ वसीहलाई लागू गरछ?

यद उहाँहले Medicaid (केह अपवादहसँग, आकािमक Medicaid); पूरक पोषण सहायता काय म 
(Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP); Medicare पाट D; अतगत नदशत 
औषधहको लाग यून आ दानी अनुदान; से सन 8; र पिलक हाउिजङ सहतका वशेष निचत 
सरकार लाभह ात गनुहुछ भने, तावत नयमको परवतनले न काड र केह भसाको लाग 
आवेदकहलाई अ यारो पान स छ।

प शासनले आवेदकको उमेर, श ा, रोजगार इतहास, आ दानी, बचत, सपित, वा य अवथा र 
अय त वहमा थप निजकैबाट हेन ताव पन गछ।

प शासनले "सावजनक शुक" परवतन गन कसर ताव गछ?
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