
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿਆ ਸੀ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ CalFresh ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮਾਂ _____________________ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CalFresh ਬੈਚਨਚਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਚਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਨ-ਚਡਮਾਂਡ ਇੰਟਰਚਿਊ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਨ-ਚਡਮਾਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਚਿਊ ਚਮਲੀ ਹੈੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਆਨ-ਚਡਮਾਂਡ ਟਲੈੀਫਨੋ ਇਟੰਰਚਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ ___________________________ ਅਤ ੇ________________ ਦ ੇਚਿਿਕਾਰ, 

_______________ 'ਤ,ੇ ________________ ਅਤ ੇ________________ ਿਜ ੇਦ ੇਚਿਿਕਾਰ ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

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

MM/DD/YYYY

ਚਮਤੀ

ਸਮਾਂਸਮਾਂ

ਚਮਤੀ

ਿੋਨ ਨੰਬਰ

CAlFRESH ਮੁੜ-ਪਰਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਨ-ਿਵਮਾਂਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਚੱਠੀ

ਚਮਤੀ :

ਕੇਸ ਨੰਬਰ :

ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ :

ਿਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ :

ਿਰਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ :

ਿਰਕਰ ਦਾ ਟੈਲੀਿੋਨ :

ਪਤਾ :

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

l ਇੰਟਰਚਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਅਸਫਲ ਰਚਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਚਨਚਿਟਾਂ ਚਿੱਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

l ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਚਿੱਿ ਚਦੱਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਚਿਊ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਨਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।

l ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

l ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਚਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਚਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

l ਜ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮਦਦ ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਕਾਉਂਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਵਟੱਪਣੀਆਂ:

CF 29D (Punjabi) (2/14) REQUIRED FORM - SUBSTITUTE PERMITTED

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਮਤੀ:

ਕਾਉਂਟੀ ਆਚਿਸ ਦਾ ਨਾਮ:

ਕਾਉਂਟੀ ਆਚਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਚਹਰ: ਰਾਜ: ਚਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਆਪਣੀ ਆਨ-ਚਡਮਾਂਡ ਇੰਟਰਚਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਚਮਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਉੱਪਰ ਚਦੱਤਾ ਚਿਆ ਹੈ) ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ 

ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਚਿੰਡੋ ਚਮਆਦ (10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਚਦਨਾਂ) ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਨ-ਚਡਮਾਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ 

ਇੰਟਰਚਿਊ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੀ ਇੰਟਰਚਿਊ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ 

ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੀ CalFresh ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਿਾਸਤੇ ਇੰਟਰਚਿਊ ਚਨਯਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੀ ਇੰਟਰਚਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ 

ਦਫਤਰ ਚਿੱਿ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• •

••
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