
प्रकोप सहायता केन्द्र 
हावाको �ित 12/30/2021 

 
केही आिथर्क सहायता बोल्डर काउन्टीमा रहकेो मोबाइल घरका बािसन्दाह�का लािग उपलब्ध छ जसका घरह� िडसेम्बर 30, 2021 मा तेज हावाले गदार् �ितग्रस्त भएका िथए। यो आिथर्क सहायता 
कुनै पिन प्रभािवत मोबाइल घरका बािसन्दाह�लाई कागजातको िस्थित जे-जस्तो भएपिन उपलब्ध छ र कर उद्देश्यह�का लािग आयको �पमा गणना ग�रने छैन।  
HHSMarshallFire@bouldercounty.org मा इमेल गरेर आवेदन प्रिक्रया धेरै भाषाह�मा उपलब्ध छ।  

 

पिहलो नाम:   

थर:    

पूवर्-प्रकोप ठेगाना (िस्ट्रट)   

जन्म िमित:  /  /   

िलङ्ग:       ☐ पु�ष 
□ मिहला 
□ गैर-बाइनरी / तेस्रो िलङ्ग 
□ स्व-व्याख्या गनर् रोज्नुहोस् 
□ भन्न चाहन्न

सहर/राज्य/िजप   

जाित/जातीयता जानकारी 

तपाई ं कुन जाितको हो? (लागू ह�ने सबमैा िचन्ह लगाउनुहोस)् 

□ अम�ेरक� भारतीय वा अलास्का िनवासी ☐ �ेत 
□ एिसयन ☐ अन्य 
□ अ�ेत वा, अिफ्रक� अम�ेरक� ☐ अ�ात 
□ हवाई िनवासी वा अन्य प्रशान्त द्वीपवासी 

घरप�रवार सदस्यको जानकारी (हावाको �ितको समयमा घरमा बसोबास गन� मािनसह�को सङ्ख्या) तपाईकंो प�रवारमा भएका व्यि�ह�को जम्मा सङ्ख्या: 
□ 1-2 जम्मा  ☐ 3 वा सोभन्दा बढी 

तपाईकंो प�रवारमा भएका 0 - 5 वषर्का व्यि�ह�को सङ्ख्या: 

 
तपाईकंो प�रवारमा भएका 6 - 17 वषर्का व्यि�ह�को सङ्ख्या: तपाईकंो 

प�रवारमा भएका 60 भन्दा बढी वषर्का व्यि�ह�को सङ्ख्या: 

 

हालको ठेगाना:  सहर, राज्य, िजप:   

सम्पकर्  गन� प्राथिमकताको िविध:    

फोन नम्बर 1:  सन्देश पठाउन ह�न्छ? ☐ ह�न्छ ☐ ह�न्न 

 
फोन नम्बर 2:  सन्देश पठाउन ह�न्छ? ☐ ह�न्छ ☐ ह�न्न 

अद्याविधकह�का लािग इमेल ठेगाना:   
 

प्राथिमकताको भाषा: 

□ अङ्गे्रजी ☐ स्पेनी ☐ अन्य   
 

दोभाषेको आवश्यकता पछर्? 

□ पछर् ☐ पद�न 

�म�त:  _समय: प्रवेश गन� �वशेष� नाम: FEMA #:    

जनसांिख्यक�य तथा प्रकोप ठेगाना 

तपा�लाई कसर� सम्पकर्  गन� 
   

about:blank
about:blank


 
 

तपाई ंकुन जाितको हो? (लागू ह�ने सबैमा िचन्ह लगाउनुहोस्) 

□ अम�ेरक� भारतीय वा अलास्का िनवासी ☐ �ेत 

□ एिसयन ☐ अन्य 

□ अ�ेत वा, अिफ्रक� अम�ेरक� ☐ अ�ात 

□ हवाई िनवासी वा अन्य प्रशान्त द्वीपवासी 
 

के तपाई ंिहस्प्यािनक, ल्यािटनो वा स्पेनी मूल ह�नुह�न्छ? 

□ होइन, िहस्प्यािनक, ल्यािटनो/अन्य वा स्पेनी मलूको होइन ☐ हो, क्युबान 

□ हो, मिेक्सकन, मिेक्सकन अम�ेरकन वा िचकानो ☐ हो, पोटर्�रको वािसन्दा 

□ होइन, अक� िहस्प्यािनक ल्यािटनो/अन्य वा स्पेनी मलूको हो (उल्लेख गनुर्होस:्  ) 
 

तपाईलें मािथ चयन गनुर्भएको जाित र जातीय वगर्ले तपाईकंो पिहचान िचनाउँछ? 

□ हो 

□ होइन (यिद “होइन, भन”े तपाईकंो पिहचान के कुराले िचनाउँछ?  ) 
 

प्रकोपको केस प्रकार 

□ हावाको �ितग्रस्त मोबाइल घर 

आफ्नै घर छ वा भाडामा बस्नुह�न्छ वा दुवै होइन? 

□ आफ्नै घर छ 
□ भाडामा बस्छु 

□ दवुै होइन 

मलाई आज सबैभन्दा बढी मद्दत चािहने 3 कुराह� िनम्न ह�न:् 
 

1.   

2.   

3.    
 

 

यो िवमोचन प्रकोप भनेको DAC लाई समथर्न गन� कुनै पिन स्थानीय, राज्य र सघंीय स्रोत/एजेन्सीह�सगँ जारी छलफल(ह�) मा प्रवेश गनर् सहायता केन्द्र (DAC) लाई अनुमित िदने एक स्वैिच्छक सहमित हो। 
छलफल(ह�) को उद्दशे्य भनेको हस्ता�र गन� व्यि�को फाइदाका लािग जारी सवेा प्रदान गनर् आवश्यक जानकारी प्रदान गनर् र/वा साझेदारी गनर् अनुमित िदनु हो। मरेो सरुि�त स्वास्थ्य जानकारी लगायत  

साझा ग�रएका जानकारी जान्न आवश्यक आधारमा मात्र र यस प्रकोपबाट उत्पन्न भएका मेरा आवश्यकताह� सम्बोधन गन� स्रोत(ह�)बाट मात्र उपलब्ध गराइने छ। साझा ग�रएका जानकारी मौिखक र/वा 
िलिखत ह�न सक्छ। तलको मेरो हस्ता�रले म मािथ उल्लेख ग�रएका कुनै पिन वा सब ैएजने्सी/स्रोतह�लाई रेकडर्ह� र जानकारीका सारांशह� छलफल गनर् सहमत छु भन्न ेसङ्केत गदर्छ। यो स्विैच्छक 
सहमितले वतर्मान प्रकोपको प्रितिक्रयामा िनरन्तर र समिन्वत सवेाह� प्रदान गनर् आवश्यक जानकारीका लािग िनरन्तर छलफल र साझदेारी प्रदान गदर्छ भन्ने कुरा पिन म बझु्दछु। 

 
यो िवमोचन सहभागीले पिहले रद्द नगरेसम्म हस्ता�र गरेको िमितदिेख एक वषर्मा समा� ह�ने छ। 

 
 
 
 

ग्राहक/अिभभावक/कानुनी अिभभावक/मिुख्तयारनाको हस्ता�र 

 
 

िमित:     

जा�त / जातीयता जानकार� 

��त मूल्याङ्कन 

सेवा समन्वयन र �वतरणका ला�ग सूचना खुलासा गनर् स्वैिच्छक प्रमाणीकरण 
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