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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼-ਹਸੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੰੂ, CalWORKs ਅਤੇ CalFresh ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼-ਹਸੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਲਰੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।  
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਰੈ ਹਕ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼-ਹਸੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਹਮਲ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।  ਮਾਹਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ CalWORKs ਅਹਸਸਟੈਂਸ ਯੂਹਨਟ (AU) ਹਵੱਚ ਜੋੜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਹਕ ਇਸ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬਰੈਹਨਹਿਟਾਂ 
ਲਈ ਪਹ੍ਕਹਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿਰੈ।

ਉਿਨਾਂ ਮਤਰੇਅ ਮਾਹਪਆਂ, ਜ ੋਚੋਣਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ AU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਨੰੂ ਵੀ ਜੋਹੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰੈ ਪਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਮਤਰੇਅ ਮਾਪੇ ਜਾਂ 
ਰਹਜਸਟਰਡ ਡੋਮਰੈਸਹਟਕ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿ ੋਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। 

CalWORKs ਅਤੇ CalFresh ਲਰੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੀ, ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼-ਹਸੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜ ੋਪਰੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ੋਬੇਸ਼ਨ 
'ਤੇ ਿਨ, ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇਗੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪ੍ਵਾਹਨਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜ ੇਉਿ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਰੈ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਾਰਚ ਹਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਹਮਲੇਗਾ ਹਜਸ ਹਵੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਿਾਡ ੇਨਵੇਂ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਹਦਖਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ

CalFresh ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ:ਂ
ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ CalFresh ਪਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਫੂਡ ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਹਮਲਦੇ ਿਨ।  ਜ ੇਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ CalWORKs ਹਵੱਚ 
ਵੀ ਜੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿਰੈ, ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਿਰੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ CalFresh ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਿਨ।  ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇCalFresh ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਬਦਲਦੇ ਿਨ 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਨੋਹਟਸ ਹਮਲੇਗਾ।

Welfare-to-Work:
ਹਕਸੇ ਬਾਲਗ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ CalWORKs ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰੈ ਹਕ ਸਿਾਇਤਾ ਲਰੈਣ 
ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹਜਿੀਆ ਂਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਕਰਨ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਿਰੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਾਿੀ (ਛੂਟ) ਹਦੱਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰੈ।  1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਤੁਿਾਡ ੇAU ਹਵੱਚ ਜੋੜ ੇਗਏ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼-ਹਸੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ Welfare-to-Work 
(WTW) ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿਰੈ।  WTW ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

WTW ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਸੱਹਖਆ, ਹਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿੁਨਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਰੈ।  ਕਾਉਂਟੀ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦਾ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਵੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸੰਦ ਜਾਂ ਕੱਪੜ,ੇ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ WTW ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿਰੈ। ਜ ੇਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਸੰਕਟ ਹਵੱਚ ਿਰੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬੇਘਰ 
ਿੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ, ਤਾਂ CalWORKs ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਰੈ।

ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ WTW ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਰੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਿੀਂ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਗਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰੈ।  ਕਾਉਂਟੀ 
ਤੁਿਾਨੰੂ CalWORKs ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗੀ।  ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ WTW ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ।

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ:
ਹਜਿੜ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ CalWORKs ਬਰੈਹਨਹਿਟ ਹਮਲਦਾ ਿਰੈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਜ ੇਉਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਵਾਹਨਤ WTW 
ਗਤੀਹਵਧੀ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ।  ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮਲ ਰਿੀ ਿਰੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ CalWORKs ਹਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿਰੈ, ਤਾਂ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ ੇਤੁਿਾਡਾ ਪ੍ਦਾਤਾ CalWORKs ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ:
ਹਜਿੜ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ CalWORKs ਹਮਲਦਾ ਿਰੈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ CalWORKs ਵਾਲੇ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਕਲਰੈਕਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿਰੈ।  ਕਲਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿਰੈ।  ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਰੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਲ 
ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿਰੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਹਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਰਫ $50 ਪ੍ਤੀ ਮਿੀਨਾ ਹਮਲਣਗੇ।  ਇਸ $50 ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਗ੍ਾਂਟ ਹਵੱਚ 
ਨਿੀਂ ਹਗਹਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤੁਿਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਗਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿਰੈ।  

ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਪ੍ਸ਼ਨ ਿਨ ਜਾਂ ਜ ੇਬਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਕਲਰੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਜੋਖਮ ਹਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


