
 

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
ਕਾਉਂਟੀਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ੇਹਨ? ਆਪਣ ੇਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ।ੋ
(ADDRESSEE)

ਸਰਕਾਰੀ ਸਣੁਵਾਈ: ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹ ੋ ਟਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਗਲਤ ਹ ੈਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ 

ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸਣੁਵਾਈ 

ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਤਹੁਾਡ ੇਬਟੈਨਟਿਿਾਂ ਨੂੰ 

ਬਦਟਲਆ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਕਾਉਂਿੀ ਅਸਟਹਮਤ 

ਹੁਦੰ ੇ ਹ ੋ ਜਾਂ ਜ ੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ 

ਟਮਟਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਣੁਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤ ੇਉਡੀਕ 

ਨਾ ਕਰ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਟਦਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟੰਖਆ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ 

ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਅਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ 

ਟਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਨਟੋਿਸ ਦਾ ਟਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦਖੇ।ੋ

NA 845 (PUNJABI) (3/14) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED Page 1 of ____

 

_______________________, ਸਾਡ ੇਰਰਕਾਰਡ ਰਿਖਾਉਂਿ ੇਹਨ ਰਕ ਤਸੁੀਂ:

 _____________________ਨੂੰ ਵਲੈਫਅੇਰ-ਟ-ੂਵਰਕ ਪਲਾਨ 'ਤ ੇਿਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤ।ੇ

 _________________ ਰਵੱਚ ___________________ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਲਆ।

 ਆਪਣੀ _________________ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵੱਚ ____________________
________________________________ ਿ ੇਕਾਰਨ ਚਗੰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 ________________________________ ਰਵਖ ੇਨਕੌਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 ________________________________ ਰਵਖ ੇਆਪਣੀ ਨਕੌਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

 ਕਮਾਈਆਂ ਿੀ ਉਹੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿੀ ਲੜੋ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ______________________ ਨੂੰ, 
________ ਵਜ,ੇ ______________________ ਰਵਖ ੇਇੱਕ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਜ ੇਇਸ ਮੀਰਟਗੰ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਿ ੇਸਾਧਨ ਿੀ ਲੜੋ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਵਲੈਫਅੇਰ-ਟ-ੂ

ਵਰਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਿੱਤ ੇਗਏ ਟਲੈੀਫਨੋ ਨਬੰਰ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਵੈਲਫੇਅਰ-ਿੂ-ਵਰਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ:  _____________________________

ਿੈਲੀਿੋਨ ਨੰਬਰ:  ____________________________________________

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਸ ਮੀਰਟਗੰ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਰਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ  ਜਿ ਤਕ ਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਕਈੋ ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹਵੋ,ੇ 

ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਮੀਰਟਗੰ ਨੂੰ ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲ ਸਕਿ ੇਹ।ੋ  ਤਸੁੀਂ ਮੀਰਟਗੰ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਿੀ ਬਜਾਏ 

ਸਮੱਰਸਆ ਬਾਰ ੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿ ੇ ਹ।ੋ  ਤਹੁਾਨੂੰ ਰਮਲਣ 

ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਰਨਯਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਸਆ ਬਾਰ ੇਟਲੈੀਫਨੋ 'ਤ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
________________________ ਤਕ ਆਪਣ ੇਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ।ੈ

ਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੁੱਰਛਆ ਜਾਵਗੇਾ ਰਕ ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਉਹ ਨਾ 

ਕਰਨ ਿਾ ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ (“ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ”) ਹ ੈਜ ੋਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਸੀ। ਜ ੇਅਸੀਂ ਪਸ਼ੁਟੀ 

ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਿ ੇਕਾਰਨ ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਗੇਾ। ਚਗੰ ੇਕਾਰਨਾਂ ਿੀਆਂ ਕਝੁ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਾਲ 

ਿਖੇਭਾਲ ਿਾ ਨਾ ਹਣੋਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਿਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹਣੋਾ।  ਹਰੋ ਚਗੰ ੇਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨਰੋਟਸ ਿੇ 

ਨਾਲ ਭਰੇਜਆ ਰਗਆ “ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਬਨੇਤੀ” ਫਾਰਮ ਿਖੇ।ੋ

ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਖਾ ਸਕਿੇ 

ਹ ੋ ਰਕ ਰਜਸ ਵਲੇ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਵਲੈਫਅੇਰ-ਟ-ੂਵਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਲੇ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਛਟੂ 

ਰਮਲੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਿੀ ਸੀ।

ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜ ੋਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ 

ਤਸੁੀਂ ਵਲੈਫਅੇਰ-ਟ-ੂਵਰਕ ਰਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਪੁਾਲਨ ਯਜੋਨਾ 'ਤ ੇਸਰਹਮਤ ਹ ੋਸਕਿੇ 

ਹ।ੋ  ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਗੇਾ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੁਾਲਨ 

ਯਜੋਨਾ 'ਤ ੇਸਰਹਮਤ ਹ ੋਜਾਂਿ ੇਹ ੋਅਤ ੇਫਰੇ ਉਹ ਕਰਿ ੇਹ ੋਜ ੋਇਸ ਰਵੱਚ ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ  ਜ ੇਤਸੁੀਂ 

ਇੱਕ ਅਨਪੁਾਲਨ ਯਜੋਨਾ 'ਤ ੇਸਰਹਮਤ ਹ ੋਜਾਂਿ ੇਹ ੋਅਤ ੇਬਾਅਿ ਰਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ੇਹ ੋਜ ੋਇਸ ਰਵੱਚ 

ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  ਜ ੇਅਰਜਹਾ ਹੁਿੰਾ 

ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਰੋਟਸ ਰਮਲਗੇਾ।

ਟਨਯਮ: ਇਹ ਰਨਯਮ ਲਾਗ ੂਹੁਿੰ ੇ ਹਨ: CalWORKs MPP § 42-712 (ਛਟੂਾਂ); 42-713 
(ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ); 42-721 (ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ)। CalFresh MPP § 
63-407.521. ਤਸੁੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਵਲੈਫਅੇਰ ਆਰਫਸ ਰਵੱਚ ਿਖੇ ਸਕਿ ੇਹ।ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ

_____________ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ $ _______ਤੋਂ ਘਿਾ ਕੇ 

$ _________ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਅਗਲ ੇਪਟੰਨਆਂ 'ਤ ੇਟਦਖਾਇਆ ਟਗਆ ਹ,ੈ ਜਦ ਤਕ 

ਟਕ ਤਸੁੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਦਖਾਉਂਦ ੇਹ ੋਟਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ 

ਜ ੋਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਟਕਹਾ ਸੀ। ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਕਈੋ ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 

ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੁਾਲਨ ਯਜੋਨਾ 'ਤੇ 

ਸਟਹਮਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ  ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਟਕਸ ੇਅਨਪੁਾਲਨ ਯਜੋਨਾ 'ਤ ੇਸਟਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡੇ 

ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੋ ਨਟੋਿਸ ਨਹੀਂ ਟਮਲਗੇਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸਿਾ ਰਹਸਾਬ ਰਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਹ ੈਰਕ ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 

ਜਾਂਿਾ ਹ ੈਤਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਕਨੰੀ ਰਕਮ ਰਮਲਗੇੀ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪਨੰਾ ਿਖੇ।ੋ

ਰਜਸ ਿਰੌਾਨ ਤਹੁਾਨੂੰ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਮਲਿੀ ਹ ੈਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਮੰ ਜਾਂ 

ਰਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਖਰਰਚਆਂ ਿਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ  ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਕਮੰ ਕਰਿ ੇਹ ੋਜਾਂ ਸਕਲੂ ਜਾਂਿੇ 

ਹ ੋਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਿਖੇਭਾਲ ਿਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਟਕਵੇਂ ਟਲਆਉਣਾ ਹੈ

ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈਰਕਉਂਰਕ ਤਸੁੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜ ੋਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਰੂਨਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ  

ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ 

ਆਪਣਾ ਰਹੱਸਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ ੋਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਸਿ ੇਲਈ ਯਗੋ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ 

ਸਪੰਰਕ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿੱਸਿ ੇਹ ੋਰਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁਿੰ ੇਹ;ੋ ਅਤੇ 

ਫਰੇ ਉਹ ਕਰਿ ੇਹ ੋਜ ੋਕਾਉਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਿੰੀ ਹ।ੈ

ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ____________
__________________________ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਪਰਰਵਾਰ ਿਾ ਿੂਜੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ, ______________________, ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਬੁਾਰਾ ਰਮਲ ਸਕਿੀ ਹ ੈਜ ੇਉਹ ਇਸਿ ੇਲਈ ਯਗੋ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ 

ਨੂੰ ਿੱਸਿਾ/ਿੱਸਿੀ ਹ ੈਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਗਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁਿੰਾ/ਚਾਹੁਿੰੀ ਹ;ੈ ਅਤ ੇਫਰੇ ਉਹ 

ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹ ੈਜ ੋਕਾਉਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਿੰੀ ਹ।ੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਬਾਰ ੇਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 

ਮਫ਼ੁਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲ ਸਕਿੀ ਹ:ੈ

ਸਥਾਨਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਆਰਫਸ: (      )
____________________________________________________________

ਸਟਟੇ ਵਲੈਫਅੇਰ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗਨੇਾਈਜਸ਼ੇਨ (      )
____________________________________________________________

CalFresh: ਜ ੇਵਲੈਫਅੇਰ-ਟ-ੂਵਰਕ ਲੜੋਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਿ ੇਕਾਰਨ CalFresh 
ਜਰੁਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਰਕ ਤਹੁਾਨੂੰ CalFresh ਬਰੈਨਰਫ਼ਟ ਨਾ ਰਮਲ ਸਕਣ। ਜੇ 

CalFresh ਜਰੁਮਾਨਾ ਲੱਗਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੋ ਨਰੋਟਸ ਰਮਲਗੇਾ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੱਰਸਆ 

ਜਾਵਗੇਾ ਰਕ ਤਹੁਾਡ ੇCalFresh ਬਰੈਨਰਫ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਰਕਨੰੀ ਿਰੇ ਲਈ ਰਰੋਕਆ ਜਾਵਗੇਾ।

Medi-Cal: ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾ ਨਰੋਟਸ Medi-Cal ਬਰੈਨਰਫ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿਾ ਜਾਂ ਰਕੋਿਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਟਨਟਿਿ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ(ਡਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਖੋ।

ਨੋਰਟਸ ਿੀ ਰਮਤੀ :

ਕੇਸ

  ਨਾਮ :

ਕੇਸ

  ਨੰਬਰ :

ਵਰਕਰ

  ਨਾਮ :

ਵਰਕਰ

    ਨੰਬਰ :

  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ :

  ਪਤਾ :



jy qusIN suxvweI leI bynqI Cash Aid, Medi-Cal, CalFresh jW cweIlf
kyAr au~pr kwrvweI krn qoN pihlW krdy ho qW: 
• jd qk qusIN suxvweI dw ieMqzwr krogy, quhwfw Cash Aid jW Medi-Cal pihlW

vWg bixAw rhygw[
• jd qk qusIN suxvweI dw ieMqzwr krogy, quhwfIAW cweIlf kyAr syvwvW pihlW

vWg bxIAW rih skdIAW hn[
• quhwfw CalFresh bYiniPtW qd qIkr pihlW vWg bxIAW rihxgIAW jd qk

suxvweI jW qsdIk dw Arsw, jo vI pihlW pUrw hovy, pUrw nhIN ho jWdw[
jy suxvweI dw PYslw kihMdw hY ik AsIN TIk hW qW qusIN quhwnUM imly swry vwDU Cash
Aid, Medi-Cal, CalFresh jW cweIlf kyAr syvwvW leI swnUM dyxdwr hovogy[
suxvweI qoN pihlW quhwfy bYiniPtW nUM G`t krn jW rokx leI hyTW shI lgwau:
hW, G`t kro jW bMd kro: n Cash Aid (kYS eyf) n CalFresh

n cweIlf kyAr
aus dOrwn jd qusIN suxvweI dy PYsly dw ieMqzwr kr rhy hovogy:
vYlPyAr tu vrk:
quhwnUM srgrmIAW ivc ih~sw lYx dI loV nhIN hovygI[
ruzgwr Aqy ies noits qoN pihlW kwauNtI vloN pRvwn kIqIAW geIAW srgrmIAW
leI quhwnUM cweIlf kyAr leI Bugqwn kIqw jw skdw hY[
jy AsIN quhwnUM AwKdy hW ik dUjIAW shwiek syvwvW leI Bugqwn rok id`qw jwvygw,
qW jy qusIN AwpxI srgrmI leI jWdy ho qW vI quhwnUM hor Bugqwn nhIN kIqy
jwxgy[
jy AsIN quhwnUM AwKdy hW ik quhwfIAW dUjIAW shwiek syvwvW leI Bugqwn kIqw
jwvygw qW Bugqwn dI rkm Aqy qrIkw auho hoxgy jo ies noits ivc AsIN quhwnUM
d`sy hn[
• ieh shwiek syvwvW pRwpq krn leI quhwfy leI aus srgrmI leI jwxw zrUrI hY

ijs qy quhwnUM kwauNtI ny jwx leI AwiKAw hY[
• jy suxvweI dy PYsly dy ieMqzwr dy dOrwn kwauNtI vloN quhwnUM imlx vwlI rkm ieMnI

nhIN hY ik qusIN aus srgrmI ivc ih`sw lY sko qW qusIN aus srgrmI leI jwxw
C`f skdy ho[

Cal-Learn:
• qusIN CalLearn pRogrwm ivc ih`sw nhIN lY skdy jy AsIN quhwnUM AwiKAw hY ik

AsIN quhwfI syvw nhIN kr skdy[
• AsIN isrP iksy pRvwn kIqI hoeI srgrmI leI CalLearn shwiek syvwvW leI

Bugqwn krWgy[
hor jwxkwrI

Medi-Cal pRbMDq dyKBwl Xojnw dy mYNbr: ies noits dy au~pr kwrvweI nwl quhwnUM quhwfI
pRbMDq dyKBwl ishq Xojnw qoN syvwvW lYx qoN roikAw jw skdw hY[ jy quhwfy mn ivc koeI svwl
hn qW qusIN AwpxIAW ishq Xojnw mYNbriSp syvwvW nwl sMprk kr skdy ho[
cweIlf Aqy/jW mYfIkl sp̀ort: jy quhwnUM kYS-eyf nhIN iml rhI hY qW vI s`port dI augrwhI
krn ivc lokl cweIlf s`port eyjMsI muPq shwieqw krygI[ jy auh quhwfy vloN s`port dI
augrwhI krdy hn qW auh ieh kMm qd qk krdy rihxgy, jd qk qusIN auhnW nUM ieh kMm nw
krn leI ilKqI ivc nhIN AwKogy[ augrwhI kIqI mOjUdw s`port rkm auh quhwnUM Byj dyxgy pr
augrwhy hoey purwxy bkwieAw pYsy ivcoN auh Awpxy kol auh pYsy r`K lYxgy jo qusIN kwauNtI vl
dyxdwr ho[
pirvwr dI XojnwbMdI: quhwfy mMgx qy vYlPyAr dPqr quhwnUM loVINdI jwxkwrI dyxgy[
suxvweI dI PweIl: jy qusIN suxvweI dI mMg krdy ho qW styt suxvweI ifvIzn ie`k PweIl
bxweygw[ suxvweI qoN pihlW quhwnUM ieh PweIl vyKx Aqy suxvweI qoN G`to-G`t do idn pihlW
quhwfy mwmly ivc kwauNtI dI ilKqI puzISn dI kwpI pRwpq krn dw h`k hY[ styt quhwwfI suxvweI
PweIl nUM kilAwx ivBwg Aqy XU.AYs. ishq Aqy mwnv syvwvW Aqy KyqI ivBwgW ivc Byj skdI
hY[ (W&I kof sYkSn 10850 Aqy 10950.)

suxvweI dI mMg krn leI:
• ies pMny nUM Bro[

• Awpxy irkwrf leI ies pMny dy Agly Aqy ipCly pwsy dI kwpI bxwau[

jy qusIN mMg krogy qW quhwfw vrkr quhwnUM ies pMny dI kwpI ilAw dyvygw[

• ies pMny nUM ies pqy qy Byjo jW iljwau:

jW
• tOl PrI Pon kro: 1-800-952-5253  jW suxn jW bolx ivc qklIP vwly lok

TDD dI vrqoN kro: 1-800-952-8349

mdd lYx leI: suxvweI dy Awpxy hk̀W bwry qusIN aup̀r d̀sy tOl PRI Pon nMbrW qy Pon
krky puC skdy ho jW kwnUMnI shwieqw leI rYPrl mMg skdy ho[ muPq kwnUMnI shwieqw
quhwnUM quhwfy sQwnk kwnUMnI mdd jW kilAwx h`k dPqr qoN iml skdI hY[

jy qusIN suxvweI leI iek̀ly nhIN jwxw cwhuMdy qW qusIN Awpxy iksy imq̀r jW iksy hor
ivAkqI nUM nwl ilAw skdy ho[

suxvweI leI bynqI
myry hyTly bYiniPt dy au~pr _______________ kwauNtI dy kilAwx ivBwg
duAwrw kIqI geI kwrvweI dy bwry mYN suxvweI cwhuMdw/cwhuMdI hW:

n kYS eyf n CalFresh n Medi-Cal (mYfI-kYl)
n hor (sUcI bxwau) ________________________________________

iesdy kwrn ieh hn:_________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

n jy quhwnUM hor QW dI loV hY qW ieQ̀y shI lgwau Aqy iek̀ sPw hor lgwau[

n mYN cwhuMdw/cwhuMdI hW ik styt mYnUM ie`k duBwSIey dIAW syvwvW muPq muh`eIAw
krvwey[ (suxvweI leI koeI im`qr jW irSeydwr Anuvwd nhIN kr skdw)[

myrI BwSw jW bolI hY: ___________________________________
aus ivAkqI dw nW ijsnUM bYiniPt dyx qoN ienkwr kIqw igAw hY, jW bYiniPt G`t jW bMd kr id`qy gey hn)

jnm dI qwrIK Pon nMbr

pqw

Sihr styt izp kof

dsqKq qwrIK

ieh Pwrm Brn vwly ivAkqI dw nW Pon nMbr

n mYN cwhuMdw/cwhuMdI hW ik hyTW d~isAw ivAkqI ies suxvweI ivc myrI numwieMdgI
kry[ mYN ies ivAkqI nUM myry irkwrf vyKx Aqy suxvweI leI myry vloN jwx dI
iejwzq dyNdw/dyNdI hW (ieh ivAkqI quhwfw im̀qr jW irSqydwr ho skdw hY pr
auh quhwfy leI Anuvwd nhIN kr skdw[)

nW Pon nMbr

pqw

Sihr styt izp kof 

NA BACK 9 (Punjabi) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5)  (REVISED 4/2013) - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED 

suxvweI bwry quhwfy hk̀ 
jy qusIN kwauNtI dI iksy kwrvweI nwl sihmq nhIN ho qW quhwnUM suxvweI dI mMg
krn dw h̀k hY[ suxvweI dI mMg krn leI quhwfy kol isrP 90 idn hn[ ieh
90 idn aus qwrIK qoN SurU huMdy hn ijs idn kwauNtI ny quhwnUM ieh noits id̀qw sI
jW fwk rwhIN ByijAw sI[ jy quhwfy kol 90 idnW dy AMdr suxvweI dI mMg nw kr
skx dI koeI vwjb vjh hY qW vI qusIN suxvweI leI ArzI dy skdy ho[ jy qusIN
koeI vwjb kwrn d̀sdy ho qW suxvweI dw pRbMD kIqw jw skdw hY[
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