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MESSAGE: 

ਪਿਛਲ ਸਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਪਿਸ ਤੇ, __________, ਕਾਉਂਿੀ ਨੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ੇ ੇਂ ੋ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਤਸੀਂ ___________________ CalWORKs ਦੀ  ੁ
ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਿਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ 60-ਮਹੀਨ ਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ  
ਚੋਂ ਕੁੱਲ ______ ਮਹੀਨ ਵਰਤ ਚੁੁੱਕ ਹੋ। 

ੇ ਾਂ
ੁ ੇ ੇ

_______ ਤੁੱਕ, ਤਸੀਂ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਿਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ  
60-ਮਹੀਨ ਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਪਵੁੱਚੋਂ ਕੁੱਲ [  ] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ੁ
ੇ ਾਂ ੁ

ਇੁੱਥੇ ਪਦੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਕ ਪਕਉਂ: 

ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੋਪਿਸ ਤੋਂ [  ] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ:  

ਉਦ ਤੋਂ, ਤਹਾਨ CalWORKs ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ:  ੋਂ ੁ  ੂੰ

________ ਤੋਂ ________ ਤੁੱਕ = _____ ਮਹੀਨ। ੇ

________ ਤੋਂ ________ ਤੁੱਕ = _____ ਮਹੀਨ। ੇ

ਿ ਰਾ ਜੋੜ:                  = _____ ਮਹੀਨ। ੇ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਪਦੁੱਤੇ ਮਹੀਪਨਆ ਨ 60-ਮਹੀਨ ਦੀ CalWORKs ਸਮਾ ਸੀਮਾ  
ਵੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਪਣਆ ਹੈ: 

ਾਂ ਾਂ  ੂੰ ੇ ਾਂ

ਤਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ)  # ਮਹੀਨ:  ੇ

ਕਾਰਨ  

ਤਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ)    

ਕਾਰਨ  

ਕੁੱਲ ਮਹੀਨ ਜੋ ਪਿਣ ਨਹੀਂ ਿਏ ਹਨ  ___ ੁ ੇ ੇ
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ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨ:    ____ ੁ ੇ
ਛੁੱਡ ਿਏ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨ:  ____ ੇ ੁ ੇ
ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚਾਈਲਡ ਸਿੋਰਿ ਲਈ ਪਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਿਾਏ ਿਏ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨ:    _____ ੁ ੇ
ਇਕੁੱਠ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿ ਰ ਮਹੀਨ ਦੇ ਵਾਧ ਭਿਤਾਨਾ ਲਈ ਪਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਿਾਏ ਿਏ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨ:  _____ ੇ ੇ ੇ  ੁ ਾਂ ੁ ੇ
60-ਮਹੀਨ ਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਦਲ ਲਿਾਇਆ ਪਿਆ ਕੁੱਲ:   ____ ੇ ਾਂ ੇ ੁ
60-ਮਹੀਨ ਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨ:    ___          ੇ ਾਂ ੇ                                                                                                   
            

ਅਧਾਪਰਿੀ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਬਲ 79 (ਅਪਧਆਇ 11, 2020 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ)  

INSTRUCTIONS: Use at 54th / 57th month on aid to inform an adult recipient of the total number of 
months that they received aid.  

Complete the following: 
• Date of last time limit NOA. 
• Name of the adult recipient. 
• Total number of months of aid used, as reported on previous time limit NOA. 
• Date of NOA. 
• Name of the adult recipient. 
• Number of months used (between 54 to 57 months). 
• Number of months used since last time limit notice. 
• Period(s) of time the family was eligible to receive aid (excludes the period of discontinuance and 

suspense months, but includes zero basic grant (ZBG) months), since the last time limit NOA. 
• Number of months used since last NOA. 

• Dates, number of months and reason(s) months did not count toward the time limit, (i.e., exemptions, 
ZBG months, sanctioned months, full month overpayment repaid months and child support time limit 
exempt months), since last time limit NOA. 

• Total number of months of aid that did not count since last time limit NOA. 
• Total number of months aided (at least 54 months). 
• Total number of exempted months.  
• Total number of months unticked for collected child support. 
• Total number of months unticked for collected full month overpayments. 
• Total months used against the 60-month time limit (between 54 to 57 months). 
• Total months left on the 60-month time limit.  
• Use continuation page NA 270 for dates, number of months and reason if more space is needed for 

months that did not count.  

Use this message beginning May 1, 2022.  
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