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ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵਧਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭਗਤਾਨ (MAP) ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲ 
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰਨ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਵ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ MAP ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਨੋਰਿਸ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ (NOA) ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਰਕਮ ਰਲੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

CalFresh ਬਦਲਾਵ:

ਰਿਆਦਾਤਰ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਿ CalFresh ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
CalFresh ਫਾਇਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਰਿਸ ਪਾ੍ਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ MAP ਟੇਬਲ: 

ਖੇਤਰ 1 ਲਈ ਨਵਾ ਂMAP ਟੇਬਲ, ਛੂਟ ਪ੍ਾਪਤ

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ(ਕਾਂ) 

ਪੁਰਾਣਾ 
MAP 

ਨਵਾ ਂMAP 
MAP ਵਵੱਚ 

ਵਾਧਾ 

1 $431 $606 $175
2 $710 $778 $68
3 $879 $983 $104
4 $1,044 $1,181 $137
5 $1,188 $1,385 $197
6 $1,335 $1,589 $254
7 $1,467 $1,792 $325
8 $1,599 $1,998 $399
9 $1,728 $2,199 $471

10 ਜਾਂ ਵੱਧ  $1,858 $2,406 $548

ਖੇਤਰ 1 ਲਈ ਨਵਾਂ MAP ਟੇਬਲ, ਗ਼ੈਰ-ਛੂਟ ਪ੍ਾਪਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ(ਕਾਂ) 

ਪੁਰਾਣਾ 
MAP 

ਨਵਾ ਂMAP 
MAP ਵਵੱਚ 

ਵਾਧਾ 

1 $391 $550 $159
2 $635 $696 $61
3 $785 $878 $93
4 $937 $1,060 $123
5 $1,065 $1,242 $177
6 $1,196 $1,424 $228
7 $1,315 $1,606 $291
8 $1,431 $1,788 $357
9 $1,548 $1,970 $422

10 ਜਾਂ ਵੱਧ  $1,662 $2,152 $490

ਖੇਤਰ 2 ਲਈ ਨਵੇਂ MAP ਟੇਬਲ, ਛੂਟ ਪ੍ਾਪਤ

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ(ਕਾਂ) 

ਪੁਰਾਣਾ 
MAP 

ਨਵਾ ਂMAP 
MAP ਵਵੱਚ 

ਵਾਧਾ 

1 $411 $576 $165
2 $678 $739 $61
3 $838 $934 $96
4 $994 $1,122 $128
5 $1,134 $1,316 $182
6 $1,273 $1,510 $237
7 $1,399 $1,702 $303
8 $1,524 $1,898 $374
9 $1,648 $2,089 $441

10 ਜਾਂ ਵੱਧ  $1,771 $2,286 $515

ਖੇਤਰ 2 ਲਈ ਨਵਾਂ MAP ਟੇਬਲ, ਗ਼ੈਰ-ਛੂਟ ਪਾ੍ਪਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ(ਕਾਂ) 

ਪੁਰਾਣਾ 
MAP 

ਨਵਾ ਂMAP 
MAP ਵਵੱਚ 

ਵਾਧਾ 

1 $370 $520 $150
2 $604 $661 $57
3 $748 $834 $86
4 $891 $1,007 $116
5 $1,014 $1,180 $166
6 $1,139 $1,353 $214
7 $1,250 $1,526 $276
8 $1,363 $1,699 $336
9 $1,474 $1,872 $398

10 ਜਾਂ ਵੱਧ  $1,582 $2,044 $462

ੁ ੇ
ੂ


	Heading 3: 


