
सावधान: घरेलु ग्राहकहरू 

के तपाईंलाई आफ्नो हिहिङ बिलमा मद्दत चाहिन्छ? 
 

2020-2021 को न्यून-आम्दानी भएका पररवारका लागि सहायता काययक्रम  (LIHEAP)  न्यून-आय भएका आयोवाका योग्य घर 

माललकलाई र भाडावाललाई जाडोयाममा उठ्ने उनीहरूको प्राथलमक हहहिङ शुल्क ततनय मद्दत िनय स्थापना िररएको हो । 
 

यो सहायता पररवारको आम्दानी, पररवारको आकार, इन्धनको प्रकार र आवासको प्रकारमा आधाररत रहेर हदइन्छ । 
 

कहााँ आवेदन हदने भन्ने बारे तपाईंलाई थाहा छैन भने आफ्नो स्थानीय सामुदातयक एजेन्सीसाँि सम्पकय  िनय वा पत्राचार िनय 2-1-1 

डायल िनुयहोस ्वा https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply मा जानुहोस ्। 
 

LIHEAP 

आयोवा मानव अगधकार ववभाि 

Capitol Complex 

Des Moines, IA  50319 
 

आवेदन हदने ठाउँ: 

• वदृ्धवृद्धा (60 वर्ष र माथिका) र/वा अशक्त: 

अक्िोबर 1, 2020 देखि अवप्रल 30, 2021 सम्म 

• अन्य सिै पररवार: 
नोभेम्बर 1, 2020 देखि अवप्रल 30, 2021 सम्म 

 

आवेदन हदन जाँदा के ललएर जाने: 

• आम्दानीको प्रमाण (19 वर्य र त्यो भन्दा मागथ उमेरका सबै पररवारका सदस्यका लागि) तपाईंको पररवारको आम्दानीको 
प्रकारका आधारमा ववितको 30 हदन, पतछल्लो 12 महहना वा पतछल्लो वर्यदेखिको आम्दानीको कािजात । आफूलाई जुन 

सजजलो लाग्छ र जुन लाभदायी हुन्छ ।    
• पररवारका सिै सदस्यको सामाजजक सुरक्षा नम्िरको प्रमाण (काजिात आवश्यक) 

• िालसालैको हििको रलसद 

• िालसालैको ववद्युतको रलसद  
•  

ज्यालादारी कमाउनेिरूले: 
कृपया तपाईंले आवेदन हदनुभएको लमतत भन्दा पहहले 30 हदन अवगधमा तपाईंले प्राप्त िनुयभएको चेकको प्रततललवप वा तपाईंको 
हालैको सङ्घीय आयकर फफतायको प्रततललवप ल्याउनुहोस ्। 
 

ननजचचत आम्दानी: 
आम्दानीमा तनम्न कुराहरू समावेश हुन सक्छ: सामाजजक सुरक्षाका लाभहरू, पूरक सुरक्षा आम्दानी, पाररवाररक लिामी काययक्रम, 

भेिरन सहायता, वेरोजिार बीमा र पेन्सन ।  कृपया पतछल्लो 30 हदनमा आफूले प्राप्त िरेको चेकको प्रतत ल्याउनुहोस ्। 

 

स्व-रोजगार/कृर्क: 

कृपया आफ्नो सङ्घीय आयकरको हालसालैको प्रततललवप ल्याउनुहोस ्। 

 

FIP प्रापकिरू: 

कृपया आफ्नो हालको DHS तनर्ययको सूचना ललएर आउनुहोस ्वा स्वीकायय 
हुने कािजातबारे जानकारी प्राप्त िनय आफ्नो स्थानीय कायायलयमा सम्पकय  
राख्नुहोस ्।  
 

यहद तपाईं छुिानाम भएपनछ पनतले पत्नीलाई हदने पैसा (एललमनी) वा िाल 

सिायता प्राप्त गनुषिुन्छ भने त्यसलाई पनन प्रमाणणत गनष आवचयक छ । यिाँ 
उल्लेख नगररएका अन्य आम्दानी पनन आवचयक पनष सक्छ ।   

अथधकतम आम्दानी 
पररवार वावर्षक 

आकार कुल आय 

1 $22,330  

2 $30,170  

3 $38,010  

4 $45,850  

5 $53,690  

6 $61,530  

7 $69,370 

8 $77,210  

आठ जना भन्दा बढी पररवारका सदस्य भएका पररवारका 
हकमा, प्रत्येक थप सदस्यका लागि $7,840 थप्नुहोस ्। 
 

  

  

  

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply

