COVID-19 संकटको समयमा के*ह म,त
चा*ह/?

भम#$ कानूनी सहायता र कानूनी सेवा भम1$ यह2 म3तको ला6ग छन्!
यह2 म3त :ा; गन< सात त=रकाह> छन् तािक तपाई र तपाईको प=रवार BCर रहनुहुनेछ:

भाडा र उपयो)गताह-को ला)ग पैसा र सन3को ला)ग पैसा ।
•

के तपाई भाडा )तन+मा पछािड हुनुहु1? भाडा )तन+ संघष+ गद8 हुनुहु1 ? असुर;<त अव>ामा जीवन )नवAह गद8

हुनुहु1? वा घरबार)वहीनताको अनुभव गद8 हुनुहु1? यEद तपाFको पाGरवाGरक आय <ेI मेिडयाि◌यन आयको
८०% भMा कम छ भने, तपाF भम+N आपतकाल भाडा सहायता काय+Pम (VERAP) को लाQग योR हुन
सSुहु1। कसरU आवेदन गनV भWे बारे मा ;सSुहोस् https://vtlawhelp.org/money-for-rent.
•

•

•

योR आवेदकहYले )नZ म[े क\]मा एउटा अनुभव गरेका छन्:
§

COVID-19 को कारण लागत बbो (माcहY र हात से)नटाइजर िकWु भएको प)न Qगeीमा आउछ)

§

बेरोजगारUका लाQग योR

§

कम आयकम आय

§

तपाइको आमदानीबाट ३०% भMा धरै भाडा र उपयोQगताहYमा खच+ हु1

तपाइले पाउन सSु हु1:
§

)बगत १२ मEहनासm बnकo, वत+मान र / वा भ)वpको भnडा

§

सन+को लाQग मधत जqै धरौटी पुsत, पEहलो र पtछuो मEहनाको भnडा

§

vwेक vकारको उपयोQगताको (युिट;लटी) लाQग १२ मEहनासm सहायता

भमAN कानूनी सहायताले तपाFलाई भnडा वा उपयोQगता सहयोग vाy गन+, तपाFलाई सु)वधाको बारे मा सuाह Eदन वा

तपाFलाई अzीकारको लाQग अपील गन+ मsत गन+ स{छ । हामीलाइ १-८००-८८९-२०४७ मा कल गनु+होस् र २ •थ•ुहोस्।

!धतो भु'ानी र स-!. कर को लागी पैसा
•

भम+N हाउ;संग फाइनेƒ एजेƒी (VHFA) ले अब भम+N को•भड आपतकालीन •धतो सहायता काय+Pम (MAP) को
दो„ो चरणको लाQग आवेदनहY zीकार गGररहेको छै न।

•

यो यEद तपाईले MAP लाQग आवेदन Eदनु भएको छ भने तपाईले आ…नो आवेदनको †>)त यहn हेन+ सSुहु1।
www.vhfa.org/map/

•

VHFA ले यस वष+ •भI नयn घरमा;लक सहयोग कोष (HAF) काय+Pम शुY गनVछ।
https://www.vhfa.org/news/HAF

•

HAF काय+Pम जनवरU २१, २०२० पtछ को•भड- १९ महामारUको कारणले आ•थ+क कEठनाई भोगेका भम+Nस+ह‰का लाQग
उपलŠ हुनेछ।

•

HAF काय+Pमले •धतो सहायता, उपयोQगता सहायता, स‹•Œ कर सहायता, र घर मम+त सहायता जqा मsत vदान

गनVछ।
•

यEद तपाFले पEहले आवेदन गनु+भयो, वा पEहले MAP मsत vाy गनु+भएको भने, तपाFले अझै प)न यो नयn vोŽामको
लाQग आवेदन Eदन सSुहुनेछ ।

य5द तपाईलाइ घर :नकाला गरे को छ भ:न तपाइलाईको ला=ग म?त
•

तपाइलाई अदालतको vिPयाबाट नगए सm )नकाला गनु+ )म•ै न।

•

यEद तपाFलाई भnडा )तन+ मsत चाEहएमा, मा•थ #१ अeग+त VERAP काय+Pम हेनु+होस्।

•

कानूनी सेवा भम+N र भमAN कानूनी सहायता तपाFलाई सuाह Eदन स{छ, र तपाFको )नकाला िढलाइ गन+ वा रोS
मsत गन+ स{छ। हामीलाई १-८००-८८९-२०४७ मा कल गनु+होस्।.

खाA सहयोग
•

तपाF 3SquaresVT का लाQग योR हुन सSुहु1। dcf.vermont.gov/mybenefits/apply मा अनलाइन आवेदन
Eदनुहोस् वा ब‘ा र पGरवारका लाQग )वभाग (DCF) लाई १-८००-४७९-६१५१ मा कल गनु+होस्। तपाF VFBSNAP

टे”ी• गGर ८५५११ मा पठाएर भम+N फूडब–कमा 3SquaresVT अनुvयोग सहायता टोलीमा स‹कA गन+ सSुहु1; वा
१-८५५-८५५-६१८१ मा कल गरे र; वा 3SVT@vtfoodbank.org मा ई-मे;ल गGर स‹कA गन+ प)न सSुहु1।
•

तपाFको पGरवारको पोषण आव—कताहY पूण+ गन+ मsतको लाQग धेरै काय+PमहY उपल˜ छन्। अ•धक जानकारUका
लाQग भम+N फूडब–क को वेबसाइटमा www.vtfoodbank.org वा २-१-१ लाई कल गनु+होस् ।

•

भम+N कानूनी सहायताले केEह 3SquaresVT सम™ाहYको लाQग कानुनी मsत vदान गन+ स{छ। )वशेष गGर, यEद

तपाइँ अ•धक भु›ानी वा जानबूœझ काय+Pम उuंघन सूचना vाy गनु+भएको छ भने, हामीलाई १-८००-८८९-२०४७ मा
कल गनु+होस्। यEद तपाFको आवेदन अzीकार गGरएको छ भने, DCF लाई १-८००-४७९-६१५१ मा कल गनु+होस् र
सो•žहोस् िकन। यEद तपाइँ सो•ुहु1 िक DCF ले तपाइँको †>)तमा )नयमह‰ सही तरUकाले लागू गरे को छै न भने,
हामीलाई १-८००-८८९-२०४७ मा कल गनु+होस्।

बेरोजगारE लाभहF
•

यEद तपाFले आ…नो जाQगर गुमाउनु भयो वा COVID-19 को कारणले तपाFको घŸा कािटएको छ भने, तपाF ७९ हyा,
वा से ¡
े र ४, २०२१ सm बेरोजगारU लाभका लाQग योR हुन सSुहु1। आवेदन Eदन, बेरोजगारU दावीकतA सहायता
के¢लाई १-८७७-२१४-३३३० मा स‹क+ गनु+होस् वा https://labor.vermont.gov/unemploymentinsurance मा हेनु+होस्।

•

के भम+N £म )वभाग (DOL) ले भ¤ो िक तपाईलाई धेरै बेरोजगारU फाइदा vाy भयो? यEद तपाF असहमत हुनुहु1 भने,
तपाFले अपील गनु+पछ+ । https://vtlawhelp.org/vermont-unemployment-benefitscoronavirus#overpayment मा के गनV जाWुहोस्।

•

अपीलमा सuाहको लाQग, वा यEद तपाFलाई थाहा छै न िक तपाFको फाइदाहY िकन रोिकयो, वा यEद तपाFले DOL
बाट जवाफ vाy गनु+ भएन भ)न, १-८००-८८९-२०४७ मा भमAN कानूनी सहायतालाई स‹क+ गनु+होस्।

GाH सेवा ढाक
•

तपाF र तपाFको पGरवार मेिडकेडको लाQग योR हुन सSुहु1। यEद तपाईले मेिडकेड vाy गनु+ भएन भने, तपाईले भम+N

हे ¥् कने¦ कभरे जको साथ आ•थ+क सहायता vाy गन+ सSुहुने छ। सबै बीमा नभएको भम+Nस+ह‰ले अ¦ू बर २०२१
सm भम+N हे ¥् कने¦को लाQग साइन अप गन+ सSुहुने छ।
•

यEद तपाFसँग भम+N हे ¥् कने¦ छ भने, तपाF आ…नो बीमा–िकqा भु›ान गन+ थप मsतको लाQग योR हुन

सSुहु1। तपाFले २०२१ मा भम+N हे ¥् कने¦माफ+त थप )वŒीय सहयोग vाy गन+ सSुहुनेछ यEद तपाF वा

घरपGरवारको सद™ले यस वष+ कुनै प)न )बMुमा बेरोजगारU बीमा vाy गनुभ
+ यो र )बमाको अक§ vqाव छै न भने।
•

हा¨ो zा© देखभाल अ•धव›ाको कायAलयले तपाइँलाई तपाइँको )वकªहY बु« मsत गन+ स{छ। हामी तपाFलाई

आवेदन Eदन, सम™ाहY सु¬झाउन, र zा© बीमा v-हYको जवाफ Eदन मsत गन+ स{छ®। यEद तपाFलाई कभरे ज वा
सेवाहYको लाQग अzीकार गGरयो भने हामी प)न मsत गद+ छ®। )न: शु¯ मsत vाy गन+ हामीलाई १-८००-९१७-७७८७
मा कल गनु+होस्।

:वKाLरत बाल कर Mेय
•

चाइ°् टा±² Pेिडट (CTC) २०१२ को लाQग )वqार गGरएको छ र यसले जुलाई २०२१ •भI अQŽम भु›ानी vदान
गनVछ। १८ वष+ भMा मु)नका बालकह‰को £ेय v)त गरे र $३,००० सm बढाइएको छ (वा $३,६०० v)त ६ वष+ भMा
मु)नका ब‘ाह‰क लाQग)

•

IRS ले तपाईको २०२० कर िफतAको जानकारU )नधAरण गन+को लागी vयोग गनVछ िक तपाईले आय सीमा पुरा गनु+ भयो र
तपाई संग क)त योR आt£तहY छन्। यEद तपाFको २०२० िफतA अEहलेसm फाइल गGरएको छै न भने, IRS ले कर वष+
२०१९ को जानकारUबाट vयोग गनVछ। २०२० को कर िफतA चाडै फाइल गनु+होस् यEद तपाFले अEहलेसm गनु+भएको छै न

भ)न, िकनिक यसले IRS लाई यी अQŽम भु›ानीहY पठाउन सबैभMा अ³ाव•धक जानकारU Eदनेछ। यEद तपाFले आ…नो
२०२० करहY फाइल गनु+भयो तर तपाFसँग आय वा पGरवारको आकारमा पGरवत+न आएको छ भने, IRS ले wो जानकारU
अनलाइन पोट+लमा संकलन गनVछ।
•

https://vtlawhelp.org/coronavirus-taxes#CTC मा अ•धक ;सSुहोस्

थप जा3को ला5ग: हामीलाई १-८००-८८९-२०४७ मा कल
गनुBहोस् वा https://vtlawhelp.org हेनुBहोस्

अ"ाव%धक ग)रएको: जून १७, २०२१

