
STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICESਕਾਉਂਟੀ

CALFRESH ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਟਸਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ 

ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ

(ADDRESSEE)

ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟਕ ਇਹ 

ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਿ ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਟਪਛਲੇ 

ਪਾਸੇ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਟਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਨਟਿਿਾਂ ਨੂੰ 

ਬਦਟਲਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ:

 ਤੁਹਾਡਾ ਪਜ਼ਰਵਾਰ।

 ਉਹ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਿ ਹੈ:

 ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਿੀ 20% ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਿਹੀਂ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।

$________ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ ___________________ 
ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ।  

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ $ __________ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿ।

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ $_________ ਜ਼ਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿ।  

$ __________ (ਵਾਧੂ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਵਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਰਕਮ ਜ਼ਵੱਚੋਂ $ __________ ਘਟਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਸਿ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ 

ਰਕਮ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ $ ___________ 
ਬਕਾਇਆ ਹਿ।

ਇਸ ਿੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਿਾਲ ਆਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ 

ਜ਼ਹਸਾਬ ਜ਼ਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ CalFresh ਬੈਟਨਟਿਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

1. ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ

2. ਿੱਥੀ ਵਾਪਸੀ-ਭਗੁਤਾਿ ਦ ੇਸਮਝਤੌ ੇ(CF 377.7E1) ਨੂੰ ਭਰ ਕ ੇਅਤ ੇਇਸ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ 

ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਜ਼ਹਮਤ ਕੀਤੇ ਅਿੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ

3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੋਜ਼ਟਸ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਜ਼ਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ __________ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲੇ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ______% ਘਟਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਇਸ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਿ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ SSI ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ ਵਰਤਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਲਦੇ ਹਿ।

 • ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ ਿਹੀਂ ਜ਼ਮਲ ਰਹੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਿੀ 

ਗਲਤੀਆਂ (AE) ਕਾਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਿ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਰੂਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਭੁਗਤਾਿ $125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਟਨਯਮ: ਇਹ ਜ਼ਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਿ: MPP 63-801.22, 63-801.43, 
63-801.7, Lomeli v. Saenz and Duarte v. Saenz. ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਕਾਉਂਟੀ ਆਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

CF 377.7D3 (Punjabi) (1/14)  USE FOR AE O/I AFTER 3/1/00, LOMELI V. SAENZ AND DUARTE V. SAENZ  - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED

ਿੋਜ਼ਟਸ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ :

ਕੇਸ

  ਿਾਮ :

  ਿੰਬਰ :

ਵਰਕਰ

  ਿਾਮ :

  ਿੰਬਰ :

  ਟੈਲੀਫੋਿ :

  ਪਤਾ :

• ਲੋਮਲੀ ਬਿਾਮ ਸੀਂਿ: ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਵਜ਼ਿਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 

ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਜ਼ਿਯਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ 

ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜ਼ਸਰਫ ਉਸ ਜ਼ਹੱਸੇ ਨੂੰ 

ਮਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਜੱਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਿੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 36 ਮਹੀਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਵੰਡ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 5% ਜਾਂ 

$10.00, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਘਟਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਆਦ 

ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਬਜ਼ਚਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਥੀ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਹਸਾਬ ਲਗਾਈ ਗਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਵਰਤਮਾਿ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲਿ ਵਾਸਤੇ 

ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ।

• ਜੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਜ਼ਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹੋ।

• ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ੋਸੈਜ਼ਸੰਗ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ 

ਸਟੇਟ/ਫੈਡਰਲ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਖਾਹ 

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਸੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਟਿਤਾਵਨੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਿ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ CalFresh 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੇ ਬੈਜ਼ਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਿ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CalFresh ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 

ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ/ਫੈਡਰਲ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰਫੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਕਾਨੂੰਿ ਦੁਆਰਾ 

ਇਜਾਿਤ ਹੋਵੇ।



jy qusIN suxvweI leI bynqI Cash Aid, Medi-Cal, CalFresh jW cweIlf
kyAr au~pr kwrvweI krn qoN pihlW krdy ho qW: 
• jd qk qusIN suxvweI dw ieMqzwr krogy, quhwfw Cash Aid jW Medi-Cal pihlW

vWg bixAw rhygw[
• jd qk qusIN suxvweI dw ieMqzwr krogy, quhwfIAW cweIlf kyAr syvwvW pihlW

vWg bxIAW rih skdIAW hn[
• quhwfw CalFresh bYiniPtW qd qIkr pihlW vWg bxIAW rihxgIAW jd qk

suxvweI jW qsdIk dw Arsw, jo vI pihlW pUrw hovy, pUrw nhIN ho jWdw[
jy suxvweI dw PYslw kihMdw hY ik AsIN TIk hW qW qusIN quhwnUM imly swry vwDU Cash
Aid, Medi-Cal, CalFresh jW cweIlf kyAr syvwvW leI swnUM dyxdwr hovogy[
suxvweI qoN pihlW quhwfy bYiniPtW nUM G`t krn jW rokx leI hyTW shI lgwau:
hW, G`t kro jW bMd kro: n Cash Aid (kYS eyf) n CalFresh

n cweIlf kyAr
aus dOrwn jd qusIN suxvweI dy PYsly dw ieMqzwr kr rhy hovogy:
vYlPyAr tu vrk:
quhwnUM srgrmIAW ivc ih~sw lYx dI loV nhIN hovygI[
ruzgwr Aqy ies noits qoN pihlW kwauNtI vloN pRvwn kIqIAW geIAW srgrmIAW
leI quhwnUM cweIlf kyAr leI Bugqwn kIqw jw skdw hY[
jy AsIN quhwnUM AwKdy hW ik dUjIAW shwiek syvwvW leI Bugqwn rok id`qw jwvygw,
qW jy qusIN AwpxI srgrmI leI jWdy ho qW vI quhwnUM hor Bugqwn nhIN kIqy
jwxgy[
jy AsIN quhwnUM AwKdy hW ik quhwfIAW dUjIAW shwiek syvwvW leI Bugqwn kIqw
jwvygw qW Bugqwn dI rkm Aqy qrIkw auho hoxgy jo ies noits ivc AsIN quhwnUM
d`sy hn[
• ieh shwiek syvwvW pRwpq krn leI quhwfy leI aus srgrmI leI jwxw zrUrI hY

ijs qy quhwnUM kwauNtI ny jwx leI AwiKAw hY[
• jy suxvweI dy PYsly dy ieMqzwr dy dOrwn kwauNtI vloN quhwnUM imlx vwlI rkm ieMnI

nhIN hY ik qusIN aus srgrmI ivc ih`sw lY sko qW qusIN aus srgrmI leI jwxw
C`f skdy ho[

Cal-Learn:
• qusIN CalLearn pRogrwm ivc ih`sw nhIN lY skdy jy AsIN quhwnUM AwiKAw hY ik

AsIN quhwfI syvw nhIN kr skdy[
• AsIN isrP iksy pRvwn kIqI hoeI srgrmI leI CalLearn shwiek syvwvW leI

Bugqwn krWgy[
hor jwxkwrI

Medi-Cal pRbMDq dyKBwl Xojnw dy mYNbr: ies noits dy au~pr kwrvweI nwl quhwnUM quhwfI
pRbMDq dyKBwl ishq Xojnw qoN syvwvW lYx qoN roikAw jw skdw hY[ jy quhwfy mn ivc koeI svwl
hn qW qusIN AwpxIAW ishq Xojnw mYNbriSp syvwvW nwl sMprk kr skdy ho[
cweIlf Aqy/jW mYfIkl sp̀ort: jy quhwnUM kYS-eyf nhIN iml rhI hY qW vI s`port dI augrwhI
krn ivc lokl cweIlf s`port eyjMsI muPq shwieqw krygI[ jy auh quhwfy vloN s`port dI
augrwhI krdy hn qW auh ieh kMm qd qk krdy rihxgy, jd qk qusIN auhnW nUM ieh kMm nw
krn leI ilKqI ivc nhIN AwKogy[ augrwhI kIqI mOjUdw s`port rkm auh quhwnUM Byj dyxgy pr
augrwhy hoey purwxy bkwieAw pYsy ivcoN auh Awpxy kol auh pYsy r`K lYxgy jo qusIN kwauNtI vl
dyxdwr ho[
pirvwr dI XojnwbMdI: quhwfy mMgx qy vYlPyAr dPqr quhwnUM loVINdI jwxkwrI dyxgy[
suxvweI dI PweIl: jy qusIN suxvweI dI mMg krdy ho qW styt suxvweI ifvIzn ie`k PweIl
bxweygw[ suxvweI qoN pihlW quhwnUM ieh PweIl vyKx Aqy suxvweI qoN G`to-G`t do idn pihlW
quhwfy mwmly ivc kwauNtI dI ilKqI puzISn dI kwpI pRwpq krn dw h`k hY[ styt quhwwfI suxvweI
PweIl nUM kilAwx ivBwg Aqy XU.AYs. ishq Aqy mwnv syvwvW Aqy KyqI ivBwgW ivc Byj skdI
hY[ (W&I kof sYkSn 10850 Aqy 10950.)

suxvweI dI mMg krn leI:
• ies pMny nUM Bro[

• Awpxy irkwrf leI ies pMny dy Agly Aqy ipCly pwsy dI kwpI bxwau[

jy qusIN mMg krogy qW quhwfw vrkr quhwnUM ies pMny dI kwpI ilAw dyvygw[

• ies pMny nUM ies pqy qy Byjo jW iljwau:

jW
• tOl PrI Pon kro: 1-800-952-5253  jW suxn jW bolx ivc qklIP vwly lok

TDD dI vrqoN kro: 1-800-952-8349

mdd lYx leI: suxvweI dy Awpxy hk̀W bwry qusIN aup̀r d̀sy tOl PRI Pon nMbrW qy Pon
krky puC skdy ho jW kwnUMnI shwieqw leI rYPrl mMg skdy ho[ muPq kwnUMnI shwieqw
quhwnUM quhwfy sQwnk kwnUMnI mdd jW kilAwx h`k dPqr qoN iml skdI hY[

jy qusIN suxvweI leI iek̀ly nhIN jwxw cwhuMdy qW qusIN Awpxy iksy imq̀r jW iksy hor
ivAkqI nUM nwl ilAw skdy ho[

suxvweI leI bynqI
myry hyTly bYiniPt dy au~pr _______________ kwauNtI dy kilAwx ivBwg
duAwrw kIqI geI kwrvweI dy bwry mYN suxvweI cwhuMdw/cwhuMdI hW:

n kYS eyf n CalFresh n Medi-Cal (mYfI-kYl)
n hor (sUcI bxwau) ________________________________________

iesdy kwrn ieh hn:_________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

n jy quhwnUM hor QW dI loV hY qW ieQ̀y shI lgwau Aqy iek̀ sPw hor lgwau[

n mYN cwhuMdw/cwhuMdI hW ik styt mYnUM ie`k duBwSIey dIAW syvwvW muPq muh`eIAw
krvwey[ (suxvweI leI koeI im`qr jW irSeydwr Anuvwd nhIN kr skdw)[

myrI BwSw jW bolI hY: ___________________________________
aus ivAkqI dw nW ijsnUM bYiniPt dyx qoN ienkwr kIqw igAw hY, jW bYiniPt G`t jW bMd kr id`qy gey hn)

jnm dI qwrIK Pon nMbr

pqw

Sihr styt izp kof

dsqKq qwrIK

ieh Pwrm Brn vwly ivAkqI dw nW Pon nMbr

n mYN cwhuMdw/cwhuMdI hW ik hyTW d~isAw ivAkqI ies suxvweI ivc myrI numwieMdgI
kry[ mYN ies ivAkqI nUM myry irkwrf vyKx Aqy suxvweI leI myry vloN jwx dI
iejwzq dyNdw/dyNdI hW (ieh ivAkqI quhwfw im̀qr jW irSqydwr ho skdw hY pr
auh quhwfy leI Anuvwd nhIN kr skdw[)

nW Pon nMbr

pqw

Sihr styt izp kof 
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suxvweI bwry quhwfy hk̀ 
jy qusIN kwauNtI dI iksy kwrvweI nwl sihmq nhIN ho qW quhwnUM suxvweI dI mMg
krn dw h̀k hY[ suxvweI dI mMg krn leI quhwfy kol isrP 90 idn hn[ ieh
90 idn aus qwrIK qoN SurU huMdy hn ijs idn kwauNtI ny quhwnUM ieh noits id̀qw sI
jW fwk rwhIN ByijAw sI[ jy quhwfy kol 90 idnW dy AMdr suxvweI dI mMg nw kr
skx dI koeI vwjb vjh hY qW vI qusIN suxvweI leI ArzI dy skdy ho[ jy qusIN
koeI vwjb kwrn d̀sdy ho qW suxvweI dw pRbMD kIqw jw skdw hY[
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