
 

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

ਅਯੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤਾ

CALFRESH ਪ੍ੋਗਰਾਮ

• •

••

ਮਿਤੀ:
ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਿ:
ਕੇਸ ਨੰਬਰ:

                                                   ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ                                                   , (ਪਮਰਿਾਰ 

ਦੇ ਿੁਖੀ ਜਾਂ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਦੱਤੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਮਸਆ। “ਜਾਣ-ਬੁੱਝ’’ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਿਕਸਦ ਲਈ ਅਮਜਹਾ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਹਿਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ:

l ਪਮਰਿਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਮਣਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

l ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰ ਮਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਿੈਂਬਰ(ਿੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਿਾਧੂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਿਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਹੈ।

l ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰ ਮਿੱਚ ਦੂਜੇ 

ਿੈਂਬਰ ਿੀ ਹਨ।

l ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਅਕਤੀ) ਆਪਣੇ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 

'ਤੇ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

l ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਿੇਂ ਲਈ CalFresh ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
(ਅਯੋਗਤਾ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੇਖੋ)

l ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਿੇਂ ਲਈ CalFresh ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਭਾਿੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿੰਨਦੀ ਹੈ।

l ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ 

ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਨਯਿ: ਇਹ ਮਨਯਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੈਲਫੇਅਰ ਆਮਿਸ ਮਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:  ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਮਕਮਰਆਿਾਂ ਦਾ ਿੈਨੂਅਲ 

ਸੈਕਸ਼ਨ:  20-300.221(c), 20-300.3, 20-300.32, 22-003.11.

CF 478 (Punjabi) (2/14) RECOMMENDED FORM

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਹਿਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿੱਚੋਂ ਮਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 (1) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; 

ਜਾਂ

 (2) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿੁਕੱਦਿਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਮਗਆ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਸੀਂ 

ਪ੍ੌਸੀਮਕਊਟਰ ਨਾਲ ਸਿਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
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ਦੂਜੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਹਿਸ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਾਧੂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਰਕਿ ਦਾ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ(ਬਾਲਗਾਂ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਮਰਿਾਰ ਨੂੰ ਮਦੱਤੇ ਿਾਧੂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦਾ ਿਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਿੇਿਾਰ ਠਮਹਰਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ (ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਮਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋ 

ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੇੜਲੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿੁਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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ਅਯੋਗਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:

ਇਸ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਗੇ:

 12 ਿਹੀਨੇ (ਪਮਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ)
ਇਸਦੇ ਲਈ 24 ਿਹੀਨੇ:

  ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਸਤੇ।

  ਮਨਯੰਮਤ੍ਤ ਪਦਾਰਥ ਲਈ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ੇਮਡੰਗ ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।

 ਇੱਕ ੋਸਿੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ CalFresh ਬਮੈਨਮਿਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰ ੇਝਠੂ ਬਲੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਬਆਨ ਦਣੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ।

 ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ:

  ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ।

  ਮਨਯੰਮਤ੍ਤ ਪਦਾਰਥ ਲਈ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ੇਮਡੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।

  $500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਿੇਚ ਜਾਂ ਟ੍ੇਮਡੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।

  ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅਸਲਾ, ਜਾਂ ਮਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੇ ਿਪਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ _________________ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਮਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ:

l ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਯੋਗਤਾ ਜੁਰਿਾਨਾ __________________ ਹੋਿੇਗਾ।

l ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਮਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੇ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ____________________ ਨਾਲ  

(    ) _________________________ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

____________________________________________________________________________________________ _______
ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਿਤੀ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੁਖੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਜੇ ਿੱਖਰਾ ਹੈ*)      ਮਿਤੀ

*ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਅਕਤੀ ਪਮਰਿਾਰ ਦਾ ਿੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੁਖੀ ਨੂੰ ਿੀ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰ ਮਦਓ:

ਅਯੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤਾ:

ਿੈਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਿੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਜੇ ਿੈਂ ਇਸ ਸਮਹਿਤੀ ਫਾਰਿ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਮਦੰਦਾ/ਮਦੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਅੱਗੇ ਹਦੱਤੀ ਹਮਆਦ ਲਈ CALFRESH ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਿੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰਦਾ/ਹਦੰਦੀ ਿਾਂ 

___________________________.

 ਿੈਂ ਸਮਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦੀ ਮਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ। ਪਰ, ਿੈਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ 

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

 ਿੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਜੇ ਿੈਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਸਮਹਿਤੀ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗਤਾ 

ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਾਮਨਆਂ ਮਿੱਚੋਂ ਮਕਸੇ ਇਕ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
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