खाद्य पहुँच FAQ’s (बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू)
यो चुनौतीपूर्ण समयमा, खाद्य पहुँ चका बारे मा वरपर धेरै प्रश्नहरू छन्, दु बै जो ववशेष गरी मानव सेवा कायणक्रमहरूमा वनर्णर छन्, र जो
सावणजवनक लार्का प्रथम पटक उपयोगकताण हरू हन्।
कुन सार्वजधनक खाद्य लाभ कार्वक्रमहरू उपलब्ध छन्?
यहाुँ धेरै प्रकारका वबवर्न्न कायणक्रमहरू उपलब्ध छन् र त्यसका योग्यताहरू फरक-फरक हन्छन्, जस्तै वबद्याथीहरूको लावग "ग्र्याब एण्ड
गो" स्कूलका लन्च दे खख वलएर बृद्ध वा अपाां गहरूका लावग वमल्स-अन-व्हील्स कायणक्रम। सबै र्न्दा प्रचवलत कायणक्रम पूरक पोषर्
सहायता कायणक्रम हो।
SNAP (पूरक पोषण सहार्ता कार्वक्रम) का लाधि र्ोग्य हन आर्श्यकताहरू के छन् ?
SNAP एक आय-आधाररत योग्यता कायणक्रम हो। पूरा वनयम र आय सूची यहाुँ पाउन सवकन्छ पी ए मानव सेवा ववर्ागको वेबसाइट (PA
Department of Human Services website)।
म SNAP का लाधि कसरी आर्ेदन धदन सक्छु ?
प्रत्येक व्यखि र पररवारले कमपास सुवर्धा प्रर्ाली माफणत एक अनलाइन (online through the COMPASS benefits system)
SNAP आवेदन र्नण सक्छन् वा वेबसाइटबाट वप्रन्ट गरे र मेल गनण सक्छन्। दी ग्रेटर वपट् सबगण कम्युवनटी फूड बैंक (Greater Pittsburgh
Community Food Bank) र जस्ट हावेस्ट (Just Harvest) दु बैले आवेदन र्नण सहयोग गदण छन् । एक पटक अनुमोवदत र्एपवछ,
तपाईांले एक SNAP डे वबट काडण प्राप्त गनुणहनेछ।
के म मेरो SNAP कार्व लाई अनलाइन प्रर्ोि िनव सक्छु ?
हाल SNAP काडण हरू अनलाइन र्ुिानीका लावग प्रयोग गनण सवकुँदै न। ग्रोसरी अरडर अनलाइन राख्न सवकन्छ (यवद कुनै स्टोरमा त्यो
ववकल्प छ र्ने), तर एक ववश्वसनीय व्यखिले स्टोर स्थानमा SNAP काडण प्रस्तुत गनुणपनेछ जो सांग उपयुि वपन छ।
म खाना कहाुँ पाउन सक्छु ?
तपाइुँ का आवश्यकताहरूको सब र्न्दा राम्रो ववकल्पहरू थाहा पाउन तपाईले सधै २-१-१ मा कल गनण सक्नुहन्छ (http://pa211sw.org)
अथवा ग्रेटर वपट् सबगण कोम्युवनवट फुड बैंक (Greater Pittsburgh Community Food Bank) मा सम्पकण गनण सक्नुहन्छ। दी फूड
बैंकको साझेदारीमा यहाुँ राखखएको (available here) खाद्य नक्शाले काउन्टीको वररपरर खाद्य प्यान्टर ी र अन्य आपतकालीन खाद्य
ववकल्पहरूको एक अपडे ट सूचीबद्ध प्रस्तुत गदण छ। यो नक्सा ववशेष खाद्य आवश्यकताहरूको लावग खोजी गनण योग्य छ (जस्तै "ग्र्याब
एण्ड गो" स्कूल लन्च वा बृद्धहरुलाई र्ोजन) र साइटका ठे गानाहरूको सूची, दै वनक कायाण लय सांचालन अबवध र सम्पकण जानकारी
उपलब्ध छ।
दी कम्युवनटी फूड बैंकले काउन्टीको वरपर वनवित समय र स्थानहरूमा खाना ववतरर् कायणक्रम राख्दछ। यी ठूलो मात्राका
गवतवववधहरुमा प्रतीक्षा समय लामो हने गदण छन्, र कुनै अन्य ववकल्पबाट बखन्चत पररवारहरूको लावग उपयुि छन्। ववतरर् समय र
स्थानहरू फूड बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छन्।
म फमुवला कहाुँ पाउन सक्छु ?
खाद्य नक्शामा काउन्टीर्ररका फेवमली सेन्टरहरूको स्थानहरू समावेस छन् जसले पररवारहरूका लावग केही ग्र्याब-एण्ड-गो फमुणला
प्रदान गनण सक्दछन्। वपक-अप व्यवस्था गनणका लावग, नक्शामा सम्पकण जानकारीको प्रयोग गरी अगावड नै कल गनुणहोस् वकनवक यी
ठाउुँ हरू सावणजवनक रूपमा खुला छै नन्।

र्धद म खाना धलन घर छोर्् न सक्दिन भने के हन्छ?
एक वमत्र वा आफन्तले तपाइुँ को लावग खाना बक्सहरू वलन सक्छन तर कसले सक्छन् र उनीहरूसांग कुन कागजातहरू हनुपदण छ र्न्ने
धेरै ठाउुँ हरूमा फरक फरक वनयमहरु हन्छन्। तपाई जाने ठाउुँ लाई के चावहन्छ र्नेर पत्ता लगाउन नक्सामा र्एको सम्पकण जानकारी
प्रयोग गरी अगावड नै कल गनुणहोस्।
यवद तपाईको लावग खाना वलन गइवदने कोही छै नन् र्ने, यहाुँ केही सामुदावयक समूहहरू छन् जसले सांगवठत रुपमा खाना घर-घरमा
पुयाण उने काम गदण छन्। घरमै खाना ववतरर् गने के-कस्ता ववकल्पहरु छन् र्नेर पत्ता लगाउन २-१-१ मा कल गनुणहोस (अथवा यहाुँ हे नुणहोस
http://pa211sw.org) अथवा फुड बैंक (Greater Pittsburgh Community Food Bank) लाई सम्पकण गनुणहोस।
के एजेन्सी होम र्े लीभर्व भोजन (HDM) कार्वक्रममा क्षेधिर् एजेन्सी अझै कार्वरत छ?
हो, HDM कायणक्रम पूर्ण रूपले सञ्चालनमा छ र HDMका लावग नयाुँ रे फरलहरू एवलगेनी काउन्टी मानव सेवा क्षेत्र एजेन्सीको एवजांग
वसवनयरलाइन ४१२-३५०-5460 मा वलईन्छन्। हाल, होम डे लीवेरी कायणक्रमले विज गररएका खद्यन्हहरुको ववतरर् गदै छ। खानाको
डे लीवेरी गने वदनहरु प्रत्येक सांस्था अनुरुप फरक हन्छन्।
के बृद्ध केन्द्रहरूले अझै खाना उपलब्ध िराउुँ दैछन्?
हो, सबै बृद्ध केन्द्रहरूले बृद्ध खाद्यका सहर्ागीहरूलाई वनयवमत रुपमा "ग्र्याब एण्ड गो" खानाहरु उपलब्ध गराउुँ दैछन्। उनीहरूको
वपक-अप प्रवक्रया के हो र्नेर बुझ्न तपाईांको केन्द्रमा (Contact your center) सम्पकण गनुणहोस्। यवद तपाई ६० वषण र्न्दा मावथको
हनुहन्छ र बृद्ध केन्द्रमा दताण हनु र्एको छै न र्ने जानकारी र सहयोगका लावग एवलगेनी काउन्टी वडपाटण मेन्ट अफ ह्युमेन सववणसेस एररया
एजेन्सी अन एवजांग वसवनयरलाइनमा ४१२-३५०-५४६० मा सम्पकण गनुणहोस।
अरू कुन सेर्ाहरू उपलब्ध छन्?
कोरोना र्ाईरस सहायता, राहत र आवथणक सुरक्षा (CARES) ऐनले महामारी बेरोजगार सहयोग (PUA )को लार् समावेश हने हालसालै
एक कानूनमा हस्ताक्षर गरे को छ। PUA का लावग योग्यता जानकारी यहाुँ पाउन सवकन्छ (can be found here)। बेरोजगारी अवधकार र
पेखन्सल्भेवनयाको लावग स्रोतहरूको सूची यहाुँ https://www.attorneygeneral.gov/covid-rights पाउन सवकन्छ। यवद तपाईांलाई
डायपर वा स्वच्छ उत्पादनहरू (जुन SNAP ले र्ुिान गदै न) आवश्यक छन् र्ने, यी चीजहरू वलने स्थानहरू खाद्य नक्सामा (food
map) दे खाईएको छ।
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