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“सामेल ग�रएका कायर्क्रमहरू” भन्नाले सामुदा�यक अ�भयोग पर��णका बेला �वचार ग�रएका सरकार� कायर्क्रमहरू भन्ने बिुझन्छ, 

जसमा �नि�त आप्रवासन प्र�क्रयाहरूका बेला, �नि�त व्य��हरूका ला�ग �वचार ग�रने आय प�न सामेल छ। “सामेल नग�रएका 

कायर्क्रमहरू” मा�थ �वचार ग�रँदैन।  

सामदुा�यक अ�भयोग �नयममा केह� मह�वपूणर् प�रवतर्नहरू ग�रएका छन।् हामी तपा�सगँ सह� 
जानकार� होस ्भन्ने चाहन्छ� जसले गदार् तपा�ले आफ्नो प�रवारलाई िस्थर तथा स्वस्थ राखी 
रा� सक्नुहोस।् स्वस्थ समुदायलाई सहयोग गन� मह�वपणूर् कायर्क्रमहरूमा हाम्रा वा�सन्दाहरूको पहँुच 
हँुदा हामी एउटा सुदृढ कोलोराडो बन्नेछ�। 

सामदुा�यक अ�भयोग के हो?  

केह� व्य��हरूले �ग्रन काडर्का ला�ग आवेदन गनर् वा अमे�रका प्रवेश गन� �भसा आवेदन गनर् 
सामदुा�यक अ�भयोग पर��ण पास गनुर् पन� हुन्छ। यस पर��णले त्यस्तो व्य��ले भ�वष्यमा 
�नि�त सरकार� सेवाहरू प्रयोग गन� सम्भावना छ छैन भन्ने कुरा हेछर्। यो �नणर्य गदार्, 
आप्रवासन अ�धकार�हरूले त्यस्तो व्य��को उमेर, आय, स्वास्थ्य, �श�ा/ सीपहरू, र उनीहरूको 
प्रायोजकको सहयोग सपथपत्र वा करार स�हत सम्पूणर् प�रिस्थ�तहरूको पुनरावलोकन गदर्छन।् 
उनीहरूले त्यस्तो व्य��ले �नि�त सामदुा�यक कायर्क्रमहरू प्रयोग गरेको छ छैन प�न हेदर्छन।्  

हाल के प�रवतर्न ग�रयो?   

 
सामदुा�यक अ�ध�नयम वष� अ�घदेिख स्था�पत �थयो, तर २०१९ मा, सो �नयमनलाई अ�त�र� 
लाभ कायर्क्रमहरू सामेल गनर्का ला�ग �वस्तार ग�रयो। य��प, फेडेरल अदालतका हालका 
ग�त�व�धहरू र नयाँ फेडेरल प्रशासनका कामहरूका कारण, सरकारले अ�घ बढ्नका ला�ग २०१९ 
सामदुा�यक अ�भयोग �नयम लाग ूग�ररहेको छैन। रा��य स्तरमा भएका यी हालका 
प�रवतर्नहरूसगँ, यो �नयम १९९९ को ससं्करणमा जाँदैछ, जसको �ेत्र धेरै सी�मत रहेको छ।  
 

सामदुा�यक अ�भयोग पर��णमा कुन सामदुा�यक लाभ कायर्क्रमहरू सामेल ग�रएका छन?् 

सामेल ग�रएका कायर्क्रमहरू* सामेल नग�रएका कायर्क्रमहरू  

1. नगद सहयोग कायर्क्रमहरू 
(एसएसआइ, कोलोराडो 
वक्सर्/ �टएएनएफ, ओए�प (व�ृ 

1. प�रपूरक�य पोषण सहयोग कायर्क्रम (एसएनए�प, 
खा� सहयोग, वा खा� स्ट्याम्प्स) 

2. फेडेरल सामदुा�यक आवास र आवास भाउचरहरू 
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उमेर पेन्सन), र (अभावग्रस्त 
अस�का ला�ग सहयोग)  

2. द�घर्कालीन, ससं्थागत 
स्याहारलाई सहयोग गन� 
सरकारले फन्ड गरेका 
कायर्क्रमहरू 

 

(खण्ड८/ आवास छनोट भाउचरहरू र स्याहारको 
�नरन्तरता) 

3. मे�डकेड/ हेल्थ फस्टर् कोलोराडो 
4. आपातकालीन मे�डकेडः 
5. डब्लआुइ�स 
6. �सएचआइ�प र �सएचआइ�प+ 
7. स्कूल बे्रकफास्ट र लन्चहरू 
8. श�� सहयोग (एलइए�प) 
9. कर के्र�डटहरू (जस्तै इआइ�ट�स) 
10.  �स�स�सए�प 
11.  अन्य सम्पूणर् लाभ कायर्क्रमहरू 

 

 

सामदुा�यक अ�भयोग �नयम ककसका ला�ग लाग ूहुन्छ?  

 

सबै आप्रवासीहरूलाई सामदुा�यक अ�भयोग �नयमले असर गद�न।   

 अमे�रक� नाग�रकहरू तपा�हरूलाई सामुदा�यक अ�भयोग लाग्दैन। 

 
वैध स्थायी वा�सन्दाहरू/ �ग्रन काडर् 
धारकहरू 

तपा�हरूलाई सामुदा�यक अ�भयोक लाग्दैन। यसले 
नाग�रकता वा �ग्रन काडर् नवीकरणका आवेदनहरूमा 
कुनै असर गद�न  (*य��प, य�द तपा�ले १८० भन्दा 
बढ� �दनका ला�ग अमे�रका छोड्ने योजना गनुर्भयो 
भने, कानुन �वशेष�सँग परामशर् गनुर्होस)्। 

 

अस्थायी संरि�त दजार् (�ट�पएस), यु वा 
�ट �भसा, आश्रय, शरणाथ�, अन्य 
शरणाथ�-योग्य जनसङ्ख्या, वा �न�दर्� 
आप्रवासी जुभेनाइल दजार्, तथा यी 
दजार्हरूका ला�ग आवेदन गन� व्य��हरू 

तपा�हरूलाई सामुदा�यक अ�भयोग लाग्दैन। 
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अमे�रका �भत्रबाट �ग्रन काडर् वा �भसा 
आवेदन गन� योजना बनाउँदै गरेका 
व्य��हरू 

तपा�हरूलाई सामुदा�यक अ�भयोग लाग्न सक्छ। 
आय जस्ता अन्य कारकहरू स�हत धेरै कम सरकार� 
कायर्क्रमहरू (मा�थ सूचीकृत) को प्रयोगलाई मात्र 
आवेदनमा �वचार ग�रनेछ। 

 

अमे�रका बा�हरबाट �ग्रन काडर् वा 
�भसा आवेदन गन� योजना बनाउँदै 
गरेका व्य��हरू 

तपा�हरूलाई सामदुा�यक अ�भयोग लाग्न सक्छ 
। �नणर्य गनुर् अ�घ कुन ै�वशेष�सगँ कुरा 
गनुर्होस।्  
 

 

मैले अरू के जान्न आवश्यक छ?  

  
● सामदुा�यक अ�भयोग लागेका धेरैजसो आप्रवासीहरू पर��ण अन्तगर्त गणना ग�रने 

लाभहरूका ला�ग योग्य हँुदैनन,् र सामदुा�यक अ�भयोग मलू्याङ्कनमा धेरैजसो 
लाभहरूमा�थ �वचार ग�रँदैन। 

● हाल लाग ूभैरहेको �नयम १९९९ देिख स्था�पत भइरहेकै �नयम हो र यो �नयम २०१९ को 
�नयमभन्दा धेरै सी�मत रहेको छ।  

● को�भड-१९ को खोप सामदुा�यक अ�भयोग अन्तगर्त �वचार ग�रएको छैन र �वचार ग�रने 
छैन।  

● य�द तपा� सामदुा�यक अ�भयोग �नयम बारे �चिन्तत हुनुहुन्छ भने, कृपया कुनै कानुनी 
�वशेष� वा �व�ा�सलो सामदुा�यक एजेन्सीमा सम्पकर्  गनुर्होस।् हामी तपा�को प�रवार 
स्वस्थ र सरुि�त रहोस ्भन्ने चाहन्छ�, र हाम्रा कायर्क्रमहरूले तपा�लाई त्यसो गनर् म�त 
गनर् सक्छन।्  


