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ਮਪਆਿ ੇ________________________ 

ਸਾਡੇ ਕੰਮਪਊਟਿ ਮਿਕਾਿਡ ਮਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਪਛਲੇ 12 ਿਹੀਮਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਆਪਣੇ ਚਾਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਨਕ ਬੈਮਨਮਿਟ 
ਟ੍ਾਂਸਿਿ (EBT) ਕਾਿਡ ਵਿਤੇ ਹਨ।  ਇਹ ਮਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ EBT ਕਾਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਮਸਆ ਹਰੋ ਿਹੀ ਹਰੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇCalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਹਰੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਭਰੋਜਨ ਦੇ ਬੈਮਨਮਿਟ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਉਸੇ EBT ਕਾਿਡ ਨੰੂ ਵਿਤ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ EBT ਕਾਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਮਸਆਵਾਂ ਆ ਿਹੀਆ ਂਹਨ, 
ਤਾਂ ਮਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਟਰੋਲ-ਿ੍ੀ EBT ਕਸਟਿਿ ਸਿਮਵਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 877-328-9677 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸੱਖਣ ਲਈ ਮਕ 
ਆਪਣੇ ਕਾਿਡ ਨੰੂ ਮਕਵੇਂ ਵਿਤਣਾ ਹ ੈਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਕਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਰੋ। 

ਅੱਗੇ ਮਲਖੇ ਕੰਿ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿਨ ਦੀ ਕਰੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਿਨੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਮਵਿੁੱ ਧ ਹੈ: EBT ਕਾਿਡਾਂ ਜਾਂ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਨੰੂ ਖਿੀਦਣਾ, 
ਵੇਚਣਾ, ਚਰੋਿੀ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਿ ਕਿਨਾ।  ਸਾਿੀਆਂ EBT ਮਵਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਡ ਬਦਲੀਆ ਂਦੀ ਕੰਮਪਊਟਿ ਦੁਆਿਾ 
ਮਨਗਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਕਾਿਡਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਵਿਮਤਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ CalFresh ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਤੋਂ ਿੱਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਪਊਟਿ ਮਿਕਾਿਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
EBT ਕਾਿਡ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ EBT ਕਾਿਡ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਲਈ ਮਿੰਿੇਵਾਿ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੈਮਨਮਿਟ ਿਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡ ੇ'ਤੇ ਜੁਿਿਾਨਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕੈਦ ਮਵੱਚ ਭਮੇਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ CalFresh ਬੈਮਨਮਿਟ ਿੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਮਦਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਸਿਿ ਉਹ ਭਰੋਜਨ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਮਿਵਾਿ ਖਾਂਦ ੇਹਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਮਿਵਾਿ ਦਾ ਭਰੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਖਿੀਦਣ ਲਈ ਵਿਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EBT 
ਕਾਿਡ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਤਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।  ਇਹ ਮਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡ ੇCalFresh ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿ 
ਕਾਉਂਟੀ ਇਸ ਮਚੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਮਵੱਚ ਲਗਾਏਗੀ। 

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਿਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਵਾਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਮਨਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇ
ਹਰੋ।  ਜ ੇਇਸ ਮਚੱਠੀ ਬਾਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਰੋਣ, ਤਾਂ ਮਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ____________________________ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਰੋ।
                      (ਕਾਉਂਟੀ ਸੰਪਿਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਨ ਨੰਬਿ)
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