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48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਜਾਰੀ) 
(NOTICE OF ACTION 
48-MONTH TIME LIMIT)

ਬਾਲਗ CalWORKs ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਟਗਆ 

48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਟਿਤੀ :

ਕੇਸ

  ਨਾਿ :

  ਨੰਬਰ :

NA 531 (PUNJABI) (4/13) CONTINUATION PAGE - 48-MONTH TIME LIMIT - INCLUDES BUDGET Page ____ of ____

ਛੋਿ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ______ ਿਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ CalWORKs ਦੇ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਣੇ ਿਏ ਸਨ

48-ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾ:

ਸਾਲ  ______ -  ਜਨ ਫਰ ਿਾਰ ਅਪ੍ਰੈ ਿਈ ਜੂਨ

 ਜੁਲਾਈ ਅਿ ਸਤੰ ਅਕ ਨਿੰ ਟਦਸੰ

ਸਾਲ  ______ - ਜਨ ਫਰ ਿਾਰ ਅਪ੍ਰੈ ਿਈ ਜੂਨ

 ਜੁਲਾਈ ਅਿ ਸਤੰ ਅਕ ਨਿੰ ਟਦਸੰ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ

ਭਾਗ A.  ਟਗਣਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ, ___________ ਮਹੀਨਾ

1. ਕੁੱਲ ਸਿਰੈ-ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਆਿਦਨੀ .................................................. $ ___________
2. ਸਿਰੈ-ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਖਰਚ:

 a. 40% ਟਿਆਰੀ .............................................................. - ___________
  ਜਾਂ

 b. ਅਸਲ ......................................................................... - ___________
3. ਸਿਰੈ-ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਟਨਰੋਲ ਆਿਦਨੀ ............................................ = ___________
4. ਕੁੱਲ ਅਸਿਰਥਤਾ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਕਿਾਈ ਿਈ ਆਿਦਨੀ (DBI)
 (ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ + ਿਰੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ ਿਰੈਂਬਰ) ...................... $ ___________
5. $225 DBI ਨਾ ਟਿਣੋ (ਜੇ #4, $225 ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਰੈ) ......................... - ___________
6. ਿਰੈਰ-ਛੂਟ ਿਾਲੀ ਨਾ ਕਿਾਈ ਿਈ ਅਸਿਰਥਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਿਦਨੀ .... = ___________
 ਜਾਂ

7. ਨਾ ਿਰਤੀ ਿਈ DBI ਨਾ ਟਿਣੋ ................................................ = ___________
8. ਸਿਰੈ-ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਟਨਰੋਲ ਕਿਾਈ (ਉੱਪਰ ਤੋਂ) ............................... + ___________
9. ਕੁੱਲ ਹੋਰ ਕਿਾਈ ਿਈ ਆਿਦਨੀ ............................................ + ___________
10. $225 ਦੀ ਨਾ ਿਰਤੀ ਿਈ ਰਕਿ (#7 ਤੋਂ) .................................. - ___________
11. ਉਪਜੋੜ ............................................................................ = ___________
12. ਕਿਾਈ ਿਈ ਆਿਦਨੀ ਨਾ ਟਿਣੋ 50% ..................................... - ___________
13. ਉਪਜੋੜ ............................................................................ = ___________
14. ਿਰੈਰ-ਛੂਟ ਿਾਲੀ ਨਾ ਕਿਾਈ ਿਈ ਅਸਿਰਥਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਿਦਨੀ

 (#6 ਤੋਂ) ............................................................................ + ___________
15. ਉਪਜੋੜ ............................................................................ = ___________
16. ਹੋਰ ਿਰੈਰ-ਛੂਟ ਿਾਲੀ ਆਿਦਨੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ + ਿਰੈਰ-

 ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ ਿਰੈਂਬਰ) ....................................................... + ___________

ਟਨਰੋਲ ਟਗਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ........................................ = ___________

ਸੈਕਸ਼ਨ B.  ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ____________ ਮਹੀਨਾ

1. ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ______ ਟਿਅਕਤੀ

 (ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ + ਿਰੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ ਿਰੈਂਬਰ) ...................... $ ___________
2. ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ + ਿਰੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ

 ਯੂਟਨਟ ਿਰੈਂਬਰ) .................................................................... + ___________
3. ਸਰੈਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ ਟਨਰੋਲ ਟਿਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਆਿਦਨੀ (ਉੱਪਰ) ....... - ___________
4. ਉਪਜੋੜ ............................................................................ = ___________
5. ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ______ ਟਿਅਕਤੀ (ਟਸਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ)
 (MFG, ਜਾਂ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਿਾਏ ਿਏ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ........... $ ___________
6. ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ (ਟਸਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ) ....................................... + ___________
7. ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪ-ਜੋੜ ......................................... = ___________
8. ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪ-ਜੋੜ

 (ਲਾਈਨ 4 ਜਾਂ 7 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਿ) .................................... = ___________
9. ਲਾਈਨ 8 ਨੂੰ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਣਾਇਆ ............... = ___________
10. ਐਡਜਸਟਿਰੈਂਟਾਂ:  25% ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਰਿਾਨਾ (ਨੇ) ................... - ___________
               ਹੋਰ ਜੁਰਿਾਨੇ .................................................... - ___________
               ਿੱਧ ਭੁਿਤਾਨ ................................................... - ___________
               Cal-Learn ਜੁਰਿਾਨੇ ......................................... - ___________
               ਸਕੂਲ ਬੋਨਸ ($100 ਜਾਂ $500) ............................ + ___________
11. ਿਹੀਨਾਿਾਰ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਿ

 (ਲਾਈਨ 8 ਜਾਂ 9 ਨੂੰ ਟਿਿਸਟਥਤ ਕੀਤਾ) ...................................... $ ___________
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