
STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICESਕਾਉਂਟੀਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਟਿਤੀ :

ਕੇਸ

  ਨਾਿ :

  ਨੰਬਰ :

ਵਰਕਰ

  ਨਾਿ :

  ਨੰਬਰ :

  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ :

  ਪਤਾ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
(ADDRESSEE)

ਸਰਕਾਰੀ ਸਣੁਵਾਈ: ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹ ੋਟਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਗਲਤ ਹ ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ।ੋ ਜ ੇ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ 

ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦ ੇ ਹ ੋ ਤਾਂ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਤਹੁਾਡੇ 

ਬਟੈਨਟਿਿਾਂ ਨੂੰ ਬਦਟਲਆ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਕਾਉਂਿੀ 

ਅਸਟਹਮਤ ਹੁਦੰ ੇ ਹ ੋ ਜਾਂ ਜ ੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ 

ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਟਮਟਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਣੁਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਛਣ 

ਵਾਸਤ ੇਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਟਦਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ 

ਸਟੰਖਆ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹ।ੈ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਟਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਟਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਨਟੋਿਸ ਦਾ 

ਟਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦਖੇ।ੋ
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__________________________, ___________________ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ $____________ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ $_____________  
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਟਦਖਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਕਉਂਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਯੋਿਨਾ 'ਤੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਿਤ ਹੋਏ ਸੀ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟਹਿਤ ਹੋਏ ਸੀ:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਿਾਈ ਲਈ, ਿਾਂ ਕੰਿ ਿਾਂ 

ਟਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਟਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਟਕਵੇਂ ਟਲਆਉਣਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਟਰਹਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਟਨਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਿਾ ਟਰਹਾ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਟਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਟਹੱਸਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟਹੰਦੀ ਹੈ।

ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ___________
_________________________ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟਸਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੁਫ਼ਤ 

ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸਥਾਨਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਆਟਫਸ: (         )
_______________________________________________________

ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਿੇਸ਼ਨ (         )
_______________________________________________________

CalFresh: ਿੇ ਵੈਲਫੇਅਰ-ਟੂ-ਵਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ CalFresh 
ਿੁਰਿਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh ਨਾ ਟਿਲ ਸਕੇ। ਿੇ CalFresh 

ਿੁਰਿਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਟਸ ਟਿਲੇਗਾ ਟਿਸ ਟਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਟਸਆ ਿਾਵੇਗਾ ਟਕ 

ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਟਨਟਫ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਟਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਟਕਆ ਿਾਵੇਗਾ।

Medi-Cal: ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਟਸ Medi-Cal ਬੈਟਨਟਫ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਿਾਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਟਨਟਿਿ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ(ਡਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਖੋ।

ਟਨਯਮ: ਇਹ ਟਨਯਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: CalWORKs MPP § 42-712 (ਛੂਟਾਂ); 42-713 
(ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ); 42-721 (ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ)। CalFresh MPP § 
63-407.521. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਨਯਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਟਫਸ ਟਵੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।



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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