
  

 

   

   

   

    

   

   

   

   
 

 

   

  

   

  

State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਕ ਅਪਰਚੂਨਟੀ ਐਂਡ ਰਰਸਪੌਂਸੀਰਿਰਲਟੀ 
ਟ  ਰਕਡਸ (CALWORKS) ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਨੱਟ ਅਤੇ ਕਝ ਰਸਰਫ਼-ਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ੂ ੈ ੁ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਰਨਯਮ ਿਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਲਈ CalWORKs ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ੁ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਿਕਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਥਾਨਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ 
(LCSA) ਕੋਲ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਲਈ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ੁ ੁ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ LCSA ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਨਗਰਾਨ 
ਮਾਤਾ/ਸਪਤਾ ਨੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਲਈ ਸਪੱਤਤਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੀ ਗ੍ਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ  
ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ; 

ੂ ੁ ੍ ੁ

○ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗੈਰ-ਸਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਸਪਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸਪੱਤ੍ਤਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

○ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱਚ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ/ਸਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ LCSA ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਨੰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ੁ ੁ ੂ ੂ ੋ

• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਰ 
LCSA ਦਆਰਾ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ   ਝ ਇਸ ਨੰ ਸਸਿਾ NCP ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ੁ ੂ ੁ ੂ ੱ੍

○ ਜੇ LCSA ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਾ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਕਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੁ ੋ

○ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਰਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਯਮ ਅਸਜਹਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ; 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ LCSA ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਾ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਸਤਸਤ 
ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ LCSA ਸਵਖੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ  ੁ ੂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

•  LCSA ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗ ਦੀ 60-ਮਹੀਨ ਦੀ CalWORKs ਸਮਾਂ ਸਮਆਦ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ  ੇ
ਦੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ “ਸਹੀ ਦਾ ਸਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ” ਹਨ; 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CalWORKs 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਸਚਆਂ) ਲਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਸਨਟ (AU) 
ਸਵੱਚ ਤਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨ ਪਸਹਲ $100 ਨੰ ਅਤੇ ਜੇ AU ਸਵੱਚ ਤਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨ  ੁ ੇ ੇ ੂ ੁ ੇ
ਪਸਹਲੇ $200 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ CalWORKs ਗ੍ਾਂਟ ਸਵੱਚ ਸਗਸਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CalFresh ਵੀ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh  
ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।. 
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