
 
कायालय योजनको लािग मा  

आवेदन _________________  

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 

कृिष िवभाग 
SENIOR FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM 

(व र  कसानह को बजार पोषण काय म) 

2020 आवेदन फारम 

यो य नको लािग, तपा को उमेर 60 बष वा सो भ दा बढी नपुछ (वा 12/31/2020 स म 60 बष पु )े र घरेल ूआ दानी िनदिशका पूरा गनुपछ ।  

अिधकार र उ रदािय वह   

मैल ेमेरो यो यता िनधारणको लािग तल दान गरेको जानकारी, मेरो सव म ानको आधारमा सही छ भनेर म मािणत गदछु। यो माणीकरण फारम 

संघीय सहायताको रसीदको स ब धमा पेश ग रएको छ ।  काय म अिधकृतह ले यो फारममा भएको जानकारीको पुि  गन स े छन् ।  जानाजान गलत वा ामक 

बयान दएमा वा जानाजान गलत पमा तुत गन, लुकाउन वा त यह  रो दा प रणाम व प मलाई अनुिचत पमा दइएकोखा  लाभह को मू य रा य 

िनकायलाई नगदमा, ितनुपन न स छ र  रा य र  संघीय कानूनको अधीनमा मलाई नाग रकवा अपरािधकमु ाको अधीनमा ठहर गराइनस छ भ े मैल ेबुझेको छु 
।  

जाित, रङ, राि य मूल, उमेर, अश ता वा िल गज-ेज तो भएपिन यो यता र  SFMNP मा भाग िलने मापद डह  सबैका लािग समान छन् ।  

म थानीय िनकायले SFMNP को लािग मेरो यो यता स ब धी गरेको कुन ैपिन िनणयको अपील गन स छु भनेर मैल ेबुझेको छु ।  

यसमा ह ता र गरेर, मरेो कुल घरेल ुआ दानी आय िनदिशकािभ  पछ भ  ेम वीकार गदछु: घरको 1 जना ि को लािग $23,606; वा 2 जना 

ि को लािग $31,894 र म 60 बष वा बढी उमरेको छु (वा िडसे बर 31, 2020 स म 60 बष पु छुे) ।  

पिहलो सहभागीको नाम (ले ुहोस)्:  ______________________________________________ ज म िमित _________________  

( ि  जाँचको लािग हो) 

(ह ता र) 

दो ो सहभागीको नाम (ले हुोस)् :  _______________________________________________ ज म िमित _________________  

( ि  जाँचको लािग हो) 

(ह ता र) 

ठेगाना (ले ुहोस)् : _______________________________________________________________________________________________  

टेिलफोन न बर :  _____________________________________________ तपा  ब  ेकाउ टी _____________________________________  

कृपया येकको लािग सबैभ दा उपयु  पिहचानकतामा गोलो लगाउनुहोस् : 

जातीयता : िह यािनक वा या टनो िह यािनक वा या टनो होइन 

जाित: अमे रक  भारतीय वा अला का मूल िनवासी एिशयाली कालात वा अ क  अमे रक  
 

मूल हवाइन वा अ य शा त टापु िनवासी गोरा 
 

 

य द कोषल ेअनुमित दने भ दा बढी ित याह  ा  भएमा, तपा लाई प ाचार ारा सूिचत ग रनछे ।  

कृपया तपा ल ेपूरा गरेको फारम िन मा से टे बर 24, 2020 भ दा अिघ प ाचार वा इमेल गनुहोस्: 

AAA-SFMNP@alleghenycountv.us  वा  Area Agency on Aging  
Senior Farmers Market Nutrition Program  
2100 Wharton Street, 2nd Floor Pittsburgh, PA 15203 

यो सं था समानअवसर दायक हो ।  


