
ਪ੍ਰਤਿਬੰਤਿਿ ਖਾਿਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਕਿਸੇ ਬੈਂਿ, ਿ੍ੈ ਕਿਟ ਯੂਕਿਅਿ ਆਕਿ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਖਾਤਾ, ਕਿੱਥੇ CalFresh 
ਬੈਕਿਕਿਟ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਿੋਈ ਪਕਰਿਾਰ ਕਸਰਿ ਹੇਠਾਂ ਕਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਿਾਿਯੋਗ 

ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਿਿਾ ਹੈ:

 l ਰਕਹਣ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਿਣਾ;

 l ਿੋਈ ਿਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿਾ; ਿਾਂ

 l ਖਾਤਾ ਧਾਰਿ ਿਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਭਰ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਸੱਕਖਆ ਿਾਂ 

ਿੌਿਰੀ ਿੀ ਕਸਖਲਾਈ। (ਕਿਰਭਰ ਕਿਅਿਤੀ ਉਹ ਹੁੰਿੇ ਹਿ ਿੋ ਖਾਤਾ 

ਧਾਰਿ ਿੇ ਫੈਿਰਲ ਆਮਿਿੀ ਟੈਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਭਰ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਿੱਿੋਂ 

ਿਾਅਿਾ ਿੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਹਿ ਿਾਂ ਿੀਤੇ ਿਾ ਸਿਿੇ ਹਿ।)

ਿੋਈ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਿਰਤੋਂ 

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ੍ੋਤ ਸੀਮਾ ਤਿ ਿਗਿ ਅਤੇ ਿੂਿੇ ਸ੍ੋਤ (ਕਿਿੇਂ ਕਿ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ, 

ਸ਼ੇਅਰ, ਜ਼ਮੀਿ ਆਕਿ) ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੋ।  ਇਸਿਾ ਿਾਰਿ ਹੈ:

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਤਿਿ ਖਾਿੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਤਿੱਚ ਤਿਸੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸੰਿਟਿਾਲਾਂ 

ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਿਰਨ ਿਾਸਿੇ ਿਰਿਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਿਟਿਾਲ ਤਿਸੇ ਮੌਿ 

ਜਾਂ ਤਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਿਰੇ ਿਾਲੀ ਸਤਿਿੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋਿੇ, ਿਢਾਈ ਗਈ ਰਿਮ ਨੂੰ 

$2,000 ਜਾਂ $3,250 (ਜੇ ਪਤਰਿਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਿੋਂ ਘੱਟ ਇੱਿ ਮੈਂਬਰ ਅਤਜਹਾ 

ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਰਿ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱਿ ਹੈ) ਦੀ ਸ੍ਰੋਿ ਸੀਮਾ 

ਤਿੱਚ ਤਗਤਣਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਪ੍ਰਤਿਬੰਤਿਿ ਖਾਿੇ ਲਈ ਤਨਯਮ:

 l ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰਿੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲ ਕਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

 l ਇੱਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ।  

 l ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਕਿੱਚ ਬੱਚਤ ਿੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਰਿਮ 'ਤੇ ਿੋਈ 

ਸੀਮਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।

 l ਸਾਰੇ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਕਤਆਂ ਕਿੱਚ ਿੰਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਪਕਰਿਾਰ ਿੀ ਸ੍ੋਤ 

ਸੀਮਾ ਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਗਕਣਆ ਿਾਂਿਾ। 

 l ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸਮਕਿਆ ਿਾ 

ਸਿੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸਮਿੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਿੇ 

ਚਾਹੀਿੇ ਹਿ।

 l ਤੁਸੀਂ ਿੰਿ ਕਸਰਿ ਪ੍ਿਾਿਯੋਗ ਖਰਕਚਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

 l ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਿ ਅਤੇ ਿਮਾਇਆ ਕਗਆ ਿੋਈ ਿੀ ਕਿਆਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕਿਸੇ ਿੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਕਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

 l ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ (ਖਾਕਤਆਂ) 'ਤੇ ਿਮਾਏ ਗਏ ਕਿਆਿ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੱਧਾ ਖਾਤੇ (ਖਾਕਤਆਂ) ਕਿੱਚ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 

ਹੈ।

 l ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਿ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸਮਿੌਤਾ 

ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

	 l ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh 

ਕਮਲਣਾ ਬੰਿ ਹੋ ਿਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਿਕਿਟਾਂ ਲਈ ਿੁਬਾਰਾ 

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੰਿ ਤੁਹਾਿੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿੱਚ ਕਗਣੇ ਿਾ ਸਿਿੇ ਹਿ।
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ਪੈਸੇ ਿਢਿਾਉਣ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ

l ਅਰਿ-ਸਲਾਨਾ ਤਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਪਤਰਿਾਰ

 
 l ਅਰਧ-ਸਲਾਿਾ ਕਮਆਿ ਿ ੇ ਿਰੌਾਿ ਿਢਾਏ ਗਏ ਪਕੈਸਆਂ ਬਾਰੇ 

ਤਹੁਾਿੀ ਆਮਿਿੀ ਿੀ ਅਗਲੀ ਿੀਯਤ ਕਰਪਰੋਟ (SAR 7) ਿਾਂ ਮੜੁ-

ਪਮ੍ਾਣੀਿਰਣ ਤਿ ਕਰਪਰੋਟ ਿਰਿ ਿੀ ਲੜੋ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰੀ।

 l ਅਰਧ-ਸਲਾਿਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਪੋਰਟ ਕਮਲਣ 'ਤੇ ਿਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਿੇ 

ਸ੍ੋਤਾਂ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਪੈਸੇ 

ਪ੍ਿਾਿਯੋਗ ਖਰਚੇ ਲਈ ਿਢਾਏ ਗਏ ਸਿ।  ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਸ੍ੋਤ, ਸ੍ੋਤ ਸੀਮਾ 
($2,000/$3,250) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਿ ਬੈਕਿਕਿਟਾਂ ਲਈ 

ਹੱਿਿਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਿਿਾਰ ਰਹੋਗੇ।

l ਿਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਪਤਰਿਾਰ

 l ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਕਿੱਚੋਂ ਿਢਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੈਕਸਆਂ ਿੀ ਪੈਸੇ 

ਿਢਾਉਣ ਿੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਿੀਤੀ 

ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

 l ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਿ ਿੇ 10 ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਾਉਂਟੀ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿੇਖੇਗੀ।

 l ਤੁਹਾਿੇ ਪੈਸੇ ਿਢਾਉਣ ਿਾ ਿਾਰਿ ਿਾਰੀ ਰਕਹਣ ਿਾਲੀ ਹੱਿਿਾਰੀ 

ਕਿਰਧਾਰਤ ਿਰੇਗਾ।

 l ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਸ੍ੋਤ, ਸ੍ੋਤ ਸੀਮਾ ($2,000/$3,250) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਉਂਿ ਬੈਕਿਕਿਟਾਂ ਲਈ ਹੱਿਿਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਿਿਾਰ ਰਹੋਗੇ।

ਖਰਚੇ

l ਰਤਹਣ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ:

 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੰਿ ਇਹਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਿੇ ਹੋ:

 l ਿੀਸਾਂ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਿ, ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿੇ

 l ਬੰਿ ਿਰਿ ਿੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ

 l ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣ ਲਗਾਉਣੇ

 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੰਿ ਇਹਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਿਹੀਂ ਸਿਿੇ ਹੋ:

 l ਿਰਿੀਚਰ ਖਰੀਿ

 l ਘਰ ਿਾ ਸਮਾਿ

l ਖਾਿਾ ਿਾਰਿ(ਿਾਂ) ਜਾਂ ਉਸ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਤਿਅਿਿੀ(ਆਂ) ਲਈ ਤਸੱਤਖਆ 

ਜਾਂ ਨੌਿਰੀ ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ:

 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੰਿ ਇਹਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਿੇ ਹੋ:

 l ਿੀਸਾਂ, ਕਟਊਸ਼ਿ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿੂਲ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਉਪਿਰਣ, ਿੱਪਕੜਆਂ 

ਿੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ

 l ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਿੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਿਿ

 l ਸਿੂਲ/ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਕਸਖਲਾਈ ਤਿ ਿਾਣ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿੀ 

ਆਿਾਿਾਈ ਿੇ ਖਰਚੇ

 l ਸਿੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀਆਂ ਬੱਕਚਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀਆਂ 

ਸੇਿਾਿਾਂ

ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ:

l ਿੋਈ ਨਿਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ:

 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੰਿ ਇਹਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਿੇ ਹੋ:

 l ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਿਰਣਾਂ ਿੀ ਖਰੀਿ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਿ

 l ਔਜ਼ਾਰ, ਿਰਿੀਆਂ, ਿੂਸਰੇ ਸੁਰੱਕਖਆਤਮਿ ਿਾਂ ਲੋੜੀਂਿੇ ਿੱਪੜੇ, ਅਤੇ 

ਿੁੱਤੇ

 l ਿਾਰੋਬਾਰ ਿੀ ਸੰਪਤੀ ਿਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 

ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਮੂਲ ਰਿਮ ਅਤੇ ਕਿਆਿ ਿੇ ਭੁਗਤਾਿ

 l ਆਕਿਸ ਿਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਿੀ ਿਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਿਾ 

ਭੁਗਤਾਿ

 l ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾਂ

 l ਇਿਿੈਂਟਰੀ, ਸਮਾਿ ਭੇਿਣ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿੇ ਖਰਚੇ

 l ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿੀਸਾਂ, ਟੈਿਸ, ਬੀਮਾ, ਕਹਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿੂਿੀਆਂ 

ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ

 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਿੇ ਿੰਿ ਇਹਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਿਹੀਂ ਸਿਿੇ ਹੋ:

 l ਕਿੱਿੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਿਿੇਂ ਕਿ ਮਿੋਰੰਿਿ

ਸਬੂਿ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਈ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰਿੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤੇ ਕਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਿਢਿਾਉਣ ਿਾ ਸਬੂਤ ਿਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

l ਖਾਿਾ ਸਿਾਤਪਿ ਿਰਨ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਿਢਿਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਝ 

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 l ਕਿਸੇ ਬੈਂਿ, ਿ੍ੈਕਿਟ ਯੂਕਿਅਿ ਆਕਿ ਤੋਂ ਪਾਸਬੁਿ, ਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਿਾਂ 

ਰਸੀਿ ਕਿਸ ਕਿੱਚ ਬੈਂਿ ਿਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਕਤਆਂ) ਿਾ 

ਿਾਮ, ਖਾਤਾ ਿੰਬਰ ਕਿਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ

 l ਕਿਸ ਕਿਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਸਮਿੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਉੁਸ 

ਕਿਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਹੁਣ ਤਿ ਿੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਬਿਾਇਆ ਅਤੇ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ

l ਇਹ ਤਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਫ਼ੰਡ ਤਿਿੇਂ 

ਖਰਚ ਿੀਿੇ:

 l ਰੱਿ ਿੀਤਾ ਚੈੱਿ

 l ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਿਾਤਾ (ਪ੍ਿਾਤਾਿਾਂ) ਤੋਂ ਿਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਹੋਈ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕਿੱਚ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ (ਖਰਕਚਆਂ) ਿੀ 

ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਮ ਕਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਿੇ

 l ਇੱਿ ਰਸੀਿ

 l ਪ੍ਕਤਬੰਕਧਤ ਖਾਤਾ ਬੈਂਿ ਬਿਾਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
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