
 

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICESਕਾਉਂਟੀ

CalFresh ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨ  

ਵਾਲੇ ਪਟਿਵਾਿਾਂ ਲਈ

ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
(ADDRESSEE)

ਸਿਕਾਿੀ ਸਣੁਵਾਈ: ਜ ੇ ਤਸੁੀਂ ਸਚੋਦ ੇ ਹ ੋ ਟਕ ਇਹ 

ਕਾਿਵਾਈ ਗਲਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਿ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦ ਤਕ ਟਕ ਤਹੁਾਡ ੇ 'ਤ ੇਬਕਾਇਆ ਿਕਮ 

ਬਾਿ ੇ ਤਹੁਾਡੀ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਸਣੁਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਈੋ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਪਨੰ ੇਦ ੇਟਪਛਲ ੇਪਾਸ ੇਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਹ ੈਟਕ ਇਹ 

ਟਕਵੇਂ ਕਿਨਾ ਹ।ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 

ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਿਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹ ੈਤਹੁਾਡ ੇਬਟੈਨਟਿਿਾਂ ਨੂੰ ਬਦਟਲਆ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ

 ਬੈਟਨਟਿਿਾਂ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

________________ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 
$______________ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ $_______________ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਨੂੰ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 

ਦੱਕਸਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟ ਕਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ 

ਕਾਉਂਟੀ ਉਹਨਾਂ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਪਰ ਕਮਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 

ਸਨ, ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਵੱਚੋਂ 10% 
ਜਾਂ $10 ਤਕ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਜਾਂ 

ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਸਕਹਮਤੀ ਬਾਰੇ 

ਸਮਝੌਤੇ (Disqualification Consent Agreement) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਨਕ ਅਯੋਗਤਾ 

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ (Administrative Disqualification Hearing Waiver) 
'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਕ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ 

ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ (Intentional Program Violation - IPV) ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਕਲਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 

ਕਵੱਚੋਂ 20% ਜਾਂ $10 ਤਕ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ CalFresh ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।

 ਬੈਟਨਟਿਿਾਂ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਟਵਤ ਤਬਦੀਲੀ

____________________ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟ ਘਟਾਏ 

ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਪੋਰਟ 

(CF 377.5 CR) ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਸੀ।  ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 

ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਕਕਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 

ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਨਕਿਟ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਬੈਟਨਟਿਿਾਂ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ

ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ)/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟ ਨਹੀਂ 

ਬਦਲੇ ਕਕਉਂਕਕ:

 ਸਮਾਪਤੀ

____________________ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ:

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 
________________ ਤਕ CalFresh ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ 

ਕਰਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਕਨਕਿਟਾਂ 

ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CF 377.4 CR (Punjabi) (1/14) REQUIRED FORM - SUBSTITUTE PERMITTED

 

ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਕਮਤੀ :

ਕੇਸ

  ਨਾਮ :

  ਨੰਬਰ :

ਵਰਕਰ

  ਨਾਮ :

  ਨੰਬਰ :

  ਟੈਲੀਫੋਨ :

  ਪਤਾ :

ਟਨਯਮ: ਇਹ ਕਨਯਮ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ):
            ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਕਿਸ ਕਵੱਚ 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 

NA BACK 9 (Punjabi) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5)  (REVISED 4/2013) - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED 

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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