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ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਮਲਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤਰਾ੍ਾਂ:

ਤੁਸੀਂ ਿਮੰ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਿ CalWORKs ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਿ ਹੋਵ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵੱਿ ਆਪਣੀ ਿਮਾਈ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ $$$ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਿੋ।ੇ ਿਮੰ ਇਹ ਵੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਿਰੀ ਸਬਧੰੀ ਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਵਿਦਸਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਬਹਤਰ ਨੌਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦਵਿੱ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਲਈ ਦਬਹਤਰ ਦ਼ੰਦਿੀ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਦੰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਦੱਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ਦਿ ਿੰਮ ਮੈਰੀ (MARY) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਦਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਖੇਤਰ 1): ਮੈਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਿ 32 ਘੰਟੇ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਿ ਘੰਟੇ ਲਈ $12.00 ਦਮਲਦੇ ਹਨ।

ਪੜਾਅ 1 ਅਸੀਂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ:
 $12.00 x 32 ਘੰਟੇ = $384 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਿਮਾਈ

ਪੜਾਅ 2 ਅਸੀਂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਮਾਮਸਕ ਮਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ:
 $384 x 4.33 ਹਫ਼ਤੇ = $1662.72 ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ (4.33 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਦਖਆ ਹੈ)

ਪੜਾਅ 3  ਅਸੀਂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਮਾਮਸਕ ਮਗਣਿਯੋਗ ਕਮਾਈਆਾਂ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ: 
 ਮੈਰੀ ਦੀ ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ $ 1662.72
 ਘਟਾ $500 ਿਮਾਈ ਿਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਟੌਤੀ (EID) -   500.00
  ਬਿਾਇਆ  1162.72
 ਘਟਾ ਬਿਾਏ ਦਾ 50% (ਅੱਧਾ) -    581.36
  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਣਨਯੋਿ ਿਮਾਈ $  581.00*

ਪੜਾਅ 4 ਅਸੀਂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਿਕਦੀ ਗ੍ਾਾਂਟ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ:
 ਗੈਰ-ਛੋਟ ਅਦਧਿਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਿਤਾਨ 

(MAP) 3 ਲਈ (ਖੇਤਰ 1) $   878.00
 ਘਟਾ ਮੈਰੀ ਦੀ ਦਿਣਨਯੋਿ ਿਮਾਈ -    581.00
  ਬਰਾਬਰ ਨਿਦੀ ਿ੍ਰਾਂਟ $   297.00

ਪੜਾਅ 5 ਅਸੀਂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮਾਮਸਕ ਆਮਦਿੀ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ:
 ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ $  1662.00*
 ਪਲਸ ਨਿਦੀ ਿ੍ਰਾਂਟ +    297.00
  ਬਰਾਬਰ ਿੱੁਲ ਦਨਰੋਲ ਆਮਦਨੀ $ 1959.00

*ਦਿਣੀ ਜਾਣ ਯੋਿ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਲਰ ਰਿਮਾਂ ਦਵੱਿ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿੋਮਟਸ ਦੇ ਅਿੁਵਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਿੰੂ ਪੁੱਛੋ।

(Spanish)
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ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਿਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਹਸਾਬ:

ਪੜਾਅ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਸਾਬ:
 ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਹਸਾਬ ਨਾਲ ਮ਼ਦੂਰੀ  $___________ x ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਘੰਟ ੇ___________ = ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 

ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ  $___________।

ਪੜਾਅ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਸਕ ਮਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਸਾਬ:
 ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ $___________ x 4.33 ਹਫ਼ਤ ੇ=ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ $___________.

ਪੜਾਅ 3 ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਸਕ ਮਗਣਿਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਸਾਬ:
 ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ (ਪੜਾਅ 2 ਤੋਂ) $ ___________
 ਘਟਾ $500 ਿਟੌਤੀ  -    500.00
  ਬਿਾਇਆ $ ___________
 ਘਟਾ ਬਿਾਏ ਦਾ 50% (ਅੱਧਾ) -  ___________
  *ਬਰਾਬਰ ਦਿਣਨਯੋਿ ਿਮਾਈ $ ___________

ਪੜਾਅ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਦੀ ਗ੍ਾਾਂਟ ਦਾ ਮਹਸਾਬ:
 ਗੈਰ-ਛੋਟ ਅਦਧਿਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਿਤਾਨ (MAP)

ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਦਖਆ ਲਈ $ ___________
 ਘਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਣਨਯੋਿ ਿਮਾਈ (ਪੜਾਅ 3 ਤੋਂ) -  ___________
  ਬਰਾਬਰ ਨਿਦੀ ਿ੍ਰਾਂਟ $ ___________

ਪੜਾਅ 5 ਤੁਹਾਡੀ ਕੱੁਲ ਮਾਮਸਕ ਆਮਦਿੀ ਦਾ ਮਹਸਾਬ 
 *ਮਾਦਸਿ ਦਨਰੋਲ ਿਮਾਈ (ਪੜਾਅ 2 ਤੋਂ) $ ___________
 ਪਲਸ ਨਿਦੀ ਿ੍ਰਾਂਟ (ਪੜਾਅ 4 ਤੋਂ) + ___________
  ਬਰਾਬਰ ਿੱੁਲ ਦਨਰੋਲ ਆਮਦਨੀ $ ___________

ਉਹਿਾਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਮਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਮਲਦੇ ਹਿ

ਕੰਮ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਿਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
CalWORKs ਦਵੱਿ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਉਂਟੀ ਅਦਜਹੇ ਟੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਿਤੀਦਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਹਮਤ ਹੋਵਿੋ,ੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਨੌਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਦਬਨਾ ਂਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੂ ੰਸਦਹਯੋਿ ਿਰਨ ਦਵੱਿ ਮਦਦ ਿਰਨਿੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂ ੰਉਹਨਾ ਂਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਿ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦਾ ਹੱਿ ਹੈ, 
ਿਤੀਦਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੰਾ ਂਨੂ ੰਿਰਨ ਲਈ ਦਜਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਸਂਪਰੋਟਸ਼ੇਨ, ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ, ਸਹਾਇਿ ਖ਼ਰਿੇ (ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਆਦਦ) 
ਅਤੇ ਿਮੰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਵਿੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਉਂਸਦਲੰਿ ਸਵੇਾਵਾ ਂਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਹਾਇਿ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦਵੱਿੋਂ ਿੁਝ ਲਈ ਪਦਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ 
ਭੁਿਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਯੋਿ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
CalWORKs ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਅਦੰਸ਼ਿ ਜਾ ਂਪਰੂਾ ਭੁਿਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਿਰੀ ਲੱਭਣ, ਿੰਮ ਿਰਨ, ਜਾ ਂਟ੍ਰਦੇਨਿੰ ਜਾ ਂਿਾਉਂਟੀ ਮੀਦਟਿੰਾਂ 
ਦਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨ਼ੂਰ ਿੀਤੀਆਂ CalWORKs ਿਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵਿੱ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਭੁਿਤਾਨ ਿੀਤੀ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ 
ਦਖੇਭਾਲ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਉਸ ਯੋਿ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰਿੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਦਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਣ ਿਰਦ ੇਹੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿਮੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਦਿਸ ੇਟ੍ਰਦੇਨੰਿ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ ਦਵੱਿ ਹੋ, ਜਾ ਂਿਾਉਂਟੀ ਵਲੱੋਂ ਮਨ਼ੂਰ ਿੀਤੀ ਦਿਸ ੇਿਤੀਦਵਧੀ ਦਵੱਿ ਭਾਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੂ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਿੀਤੀ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਵ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 24 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੱਿ ਲਈ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਰਦਹ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਦਿ ਤੁਸੀਂ ਦਨਸ਼ਦਿਤ ਆਮਦਨੀ ਪਧੱਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਹੋਵ।ੋ

24 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੱਿ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਲਿਾਤਾਰ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਦਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਫਡੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਦਰਵਾਰ ਤਦ ਵੀ ਯੋਿ ਹੋਵ।ੇ ਿਾਉਂਟੀ ਜਾ ਂਸਥਾਨਿ ਦਵਿਲਦਪਤ ਭੁਿਤਾਨ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ ਏਜੰਸੀ ਵਾਧ ੂਸਵੇਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਿੇਾ।

*ਦਿਣੀ ਜਾਣ ਯੋਿ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਲਰ ਰਿਮਾਂ ਦਵੱਿ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਿੌਕਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਿੁਝ ਿਾਉਂਟੀਜ CalWORKs ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਦਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੋਿ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤਿਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੌਿਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਿਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਿਰੀ ਬਣਾਏ 
ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦਬਹਤਰ ਨੌਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦਵੱਿ ਮਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਾਮੇ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਦਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।ਦਜਹਨਾਂ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਿਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ 
ਦਵਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਵਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਿਰੀ ਿਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੱਿ ਨੌਿਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜੇਿਰ:
• ਤੁਸੀਂ CalWORKs ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਈ ਹੈ ਦਿਉਂਦਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਿਰੀ ਦਮਲ ਿਈ ਹੈ ਜਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 12 ਮਹੀਦਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਿਰੀ ਦਮਲ ਿਈ ਹੈ।

ਮਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਿਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਦਹ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ CalWORKs ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ(ਿੇ) Medi-Cal ਜਾਂ ਦਸਹਤਮੰਦ ਪਦਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਦਬਨਾਂ ਦਿਸੇ ਲਾਿਤ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ੀ-ਲਾਿਤ ਵਾਲੀ ਦਸਹਤ ਿਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਕਮਾਈ ਗਈ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ੈਮਡਟ
ਸੰਘੀ ਿਮਾਈ ਿਈ ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ ਕ੍ੈਦਡਟ (EITC) ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੈਿਸ ਬ੍ਰੇਿ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨਿਾਲੀ (ਫੁਲ ਟਾਈਮ) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਾਲੀ (ਪਾਰਟ 
ਟਾਈਮ) ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਵੱਿ ਵਾਧੂ ਨਿਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ EITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਟੈਿਸ 
ਦਰਟਰਨ ਫਾਰਮ 1040 ਜਾਂ 1040A ਅਤੇ ਸ਼ੈਦਡਊਲ EIC ਫਾਈਲ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ EITC ਦਰਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸੇ ਵੀ 
ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ CalWORKs ਨਿਦੀ ਿ੍ਰਾਂਟ, CalFresh, ਜਾਂ Medi-Cal ਫ਼ਾਇਦਦਆਂ ਦਾ ਦਹਸਾਬ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ EITC ਦਰਫੰਡ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਦਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਦਤਨੰ ਸਾਲ ਪਦਹਲਾ ਂਦਾ EITC ਦਰਫਡੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਿਮ ਟਿੈਸ ਫਾਈਲ ਿੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ EITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਸਰਫ਼ ਸਸ਼ੰਧੋਤ ਇਨਿਮ ਟਿੈਸ ਦਰਟਰਨ ਜਮਾ੍ ਂਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦਪਛਲੇ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਦਰੇੀ ਸਬੰਧੀ ਿੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ ਅਦਸਸਟੈਂਸ (VITA) ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵੱਿ ਟੈਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ VITA 
ਸਾਈਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਟੈਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, IRS ਨੰੂ 1-800-829-1040 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ 48-ਮਹੀਿੇ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ
1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਤੋਂ, ਮਾਪਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦ਼ੰਦਿੀ ਦਵੱਿ ਿੱੁਲ 48 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੱਿ ਲਈ CalWORKs ਨਿਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  CalWORKs, Tribal TANF ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ 48-
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਦਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਅਦਜਹਾ ਸਮਾ ਂਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 48-ਮਹੀਦਨਆਂ ਦ ੇਬਾਅਦ ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਸਦਥਤੀਆਂ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਦ ੇਬਾਅਦ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਵਿੱ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਨੂ ੰਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀ ਦਿਣਨ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਦਵੱਿ ਸਹਾਇਿ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਛੋਟਾ ਂਦਵੱਿੋਂ ਿੁਝ ਇਹ ਹਨ:
• ਸੀਮਾ ਬੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
• ਨਿਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰੂ 48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਦਣਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿ ਦਵਅਿਤੀ:

 ✓ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ।
 ✓ ਖ਼ਾਸ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਵੈਲਫੇਅਰ-ਟੂ-ਵਰਿ (Welfare-to-Work) ਿਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਿ ਭਾਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਮਲੀ ਹੋਵੇ।
 ✓ 30 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪੀਦੜਤ ਹੋਵੇ।
 ✓ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਹਨ, ਦਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ।

• ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਨਯਮ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
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