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ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ (ਬਾਲ ਸਚਿਯੋਗ) ਦ ੇਚਨਯਮ ਤੁਿਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਬਦਲ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ । ਤੁਸੀਂ ਚਸਰਫ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਲਈ  
CalWORKs ਨਕਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਿ ੇਿ ੋ। ਇਿ ਉਿ ਬਦਲਾਅ ਿਨ ਜ ੋਤੁਿਾਡ ੇਤ ੇਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦ ੇਿਨ:

• ਿਣੁ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਚਧਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ “ਮਕੱੁਰਰ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ;ੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ 
ਏਜੰਸੀ (LCSA - Local Child Support Agency, LCSA) ਕਲੋ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਕਸੇ ਿਣੋ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਲਾਭ ਿਨ;

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਸਏ (LCSA);ਬਾਲ ਸਚਿਯਗੋ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਿੀਂ ਲੈਣਾ ਿਾਿੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਗਾ੍ਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਚਵੱਿ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ; ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਤਿੁਾਡੇ ਬੱਿ/ੇਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਲਈ ਗੈਰ-ਰੱਚਿਅਕ(ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ) ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿ/ੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਲਦੀਅਤ ਸਥਾਚਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਿ,ੈ

 ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿ ੈਚਕ ਗੈਰ-ਰੱਚਿਅਕ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਚਵੱਿ ਚਵੱਿ ਤਿਾਨੰੂ ਲੋੜ 
ਪੈਣ ‘ਤ ੇਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ

 ਜੇਕਰ ਭਚਵੱਿ ਚਵੱਿ ਤਸੁੀਂ ਨਕਦ ਸਿਾਇਤਾ ਦ ੇਯਗੋ ਿੁੰਦ ੇਿ,ੋ ਤਾਂ ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਿ ਵੱਿ ਚਨਯਮ ਲਾਗੂ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ।

• ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿੋਵੇਗਾ ਜ ੋਗੈਰ-ਰੱਚਿਅਕ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਚਦੰਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਜ ੋLCSA 
ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਿ ੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ;ੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਪਚਿਲਾਂ ਿੀ ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ LCSA ਕੋਲ ਿੱਲ ਚਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਲਈ ਬਾਲ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਰਚਿਣ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਚਮਤੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿ ੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਿਾਡ ੇਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;

• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਪਚਿਲਾਂ ਿੀ ਬੱਿ ੇਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਐਲਸੀਐਸਏ (LCSA)ਕੋਲ ਨਿੀਂ ਿੱਲ ਚਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਰਰੂਤ 
ਪੈਣ ‘ਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਤੱਕ ਭੇਜਣ 
ਦ ੇਲਈ, ਐਲਸੀਐਸਏ (LCSA) ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਿ;ੈ

• ਐਲਸੀਐਸਏ (LCSA)ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਜ ੋਤੁਿਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿ ੈਉਿ ਤੁਿਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਿੀਂ ਰਿਗੇੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਗ ਦਾ 48-ਮਿੀਨੇ ਦਾ CalWORKs ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੀਚਨਆ ਂਤੱਕ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ “ਅਨਚਟੱਕ” ਨਿੀਂ ਰਿੇਗਾ;

• ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਚਸੱਧ ੇਤਰੌ ਤ ੇਪ੍ਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਚਰਪੋਰਟ ਚਨਯਮ ਤੁਿਾਡ ੇਕੇਸ ਚਵੱਿ ਚਵੱਿ ਅਚਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਚਿੰਦ ੇਿਨ;

• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ CalWORKs ‘ਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਪਚਿਲੇ  
$ 50 ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗ ੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ CalWORKs ਗ੍ਾਂਟ ਚਵੱਿ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ;ੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Calfresh ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਿ,ੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਿ ੋਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਿਾਡ ੇ 
Calfresh ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।


