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ਕਾ�ਟੀ ਆੱਫ 
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ਇੰਟ�ਸ਼ਨਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਵੀ) ਜ� 

ਇਨਐ�ਡਵਰਟ�ਟ ਹਾਉਸਹੋਲਡ ਐਰਰ (ਆਈਐਚਈ) ਤ� 

ਆਈਪੀਵੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਦ ੇ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
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ਸਵਾਲ? ਆਪਣ ੇਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। 
 

ਰਾਜਕੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਤੁਸ� ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਦ� 

ਤਕ ਪਿਹਲ� ਇਸ ਵਾਧ ੂਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹਈੋ ਹੋਵੇ।, । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਕਾਇਆ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਗਲਤ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੰਨ�  ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ 

ਕਦਮ ਚੱੁਕ ੇਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਿਦਆ ਂ 'ਚ 

ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਹਵੋ।ੇ 

 

ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਈ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ: 

□ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ। 
□ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ, ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਪ�ਾਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

□ ਫ਼ਡੂ ਸਟ�ਪਸ ਦੀ ਇਸ ਵਾਧ ੂਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 

ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਘੱਟ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼  ਲਾਭਿਦੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਰਾਜਕੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਧ ੂਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟ�ਸ਼ਨਲ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ 

(ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ.) ਹ ੈਜ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਯੋਗਤਾ 

ਸੁਣਵਾਈ ਛੋਟ 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਹਨ ਅਤ ੇਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਿਹਲ� ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤ� ਵੱਧ ਹ ੋਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਹੱਸ ੇਦ ੇ10% ਜ� $10 (ਜ ੋਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ)ੈ ਦ ੇਿਹਸਾਬ 

ਨਾਲ ਵਾਧ ੂਮਾਤਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਡ ੇਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਹੱਸ ੇਦ ੇ20% 

ਜ� $20 (ਜ ੋਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ)ੈ ਤਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਡੂ 

ਸਟ�ਪਸ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

□ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 20% ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧ ੂਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ� ਦਾ ਮੁਡ-ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

____________________ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ  $_________________ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸੀ।  
 
ਘਰ ਨ�  ਕੈਲਫ਼�ਸ਼ੈ ਲਾਭ� ਿਵਚ $_______________ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ। 
 
ਘਰ ਨੰੂ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ� ਿਵਚ $___________ ਿਮਲ ਗਏ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। $______________ (ਵਾਧ ੂ

ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਮਨਫ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

□ ਇਹ ਰਕਮ $____________ ਤ� ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਿਪੱਛਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਜ� ਸਾਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

□ ਇਹ ਰਕਮ $____________ ਤ� ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. 
ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ $ _______________ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 
ਿਨਯਮ: ਇਹ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਐ�ਮ.ਪੀ.ਪੀ. 63-801.43, 63-801.23. ਆਪਣੇ ਕਿਲਆਣ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਸ� 

ਇਨ� � ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਐ�ਸ.ਐ�ਸ.ਆਈ. ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 
• ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲਗ� ਤ� ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਵ�, ਤਹੁਾਨੂੰ  ਿਮਲੀ ਉਸ ਵਾਧ ੂਰਕਮ ਨੂੰ , ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 

ਨ� ਿਟਸ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ।  

ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀਆ  ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ: 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਜ� ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ 

(ਡੀ.ਐ�ਫ਼.ਏ. 377.7ਜੀ.) ਭਰੋ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ  ਂਕਾਰਵਾਈਆ :ਂ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਹਸਾਬ ਅਨੁਮਾਨਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ� 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ 

ਵਾਪਸ ਨਹ� ਭੇਜਦੇ ਤ� _____________ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ 

ਸੰਿਖਆ ______________ % ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਅਦਾਲਤ� ਰਾਹ�, ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ।  
• ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟ�ਸ਼ਨਲ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨਐ�ਡਵਰਟ�ਟ ਹਾਉਸਹੋਲਡ ਐਰਰ ਹੈ, ਤ� ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵ।ੋ 
• ਜੇਕਰ ਦਾਹਵਾ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਕੀ/ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ 

ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਹਨਤਾਨ�  ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ�ਟੀ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼  ਲਾਭ� ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਲਫ਼�ੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, 

ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ 'ਚ� ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ: 

ਕੇਸ ਦਾ ਨ�:  

ਸੰਿਖਆ: 

ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਨ�: 

ਸੰਿਖਆ: 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 

ਪਤਾ: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



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 (PUf stYNpW) 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 (PUf stYNpW) 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 (Food Stamps) (PUf stYNpW) 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 (PUf stYNpW) 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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