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CALWORKs ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਣਰਡੱਠ ਕਰਨ/ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਨਯਮ ਿਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਰਨਯਮ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ CalWORKs ਮਿਲ ਮਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ਼ਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਿਟ ਏਜੰਸੀ (LCSA) ਦੁਆਿਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਦਾ $50 ਤਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ CalWORKs ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਾਂਟ ਦੀ ਿਕਿ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਿਕਿ ਨੰੂ ਅਣਮਡੱਠ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਸਿਫ-ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਿਾਿਮਲਆਂ ਲਈ, ਸਾਿੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਿਵਾਿ ਨੰੂ ਦੇ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਕਿ ਨੰੂ ਆਿਦਨੀ ਵਜੋਂ ਮਗਣਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ $50 ਤਕ ਨੰੂ ਅਣਮਡੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਜਹੜੇ CalWORKs ਪਮਿਵਾਿ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਗੈਿ-ਮਨਗਿਾਨ ਿਾਪੇ (NCP) ਤੋਂ ਮਸੱਧਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਕਿ ਨੂੰ ਆਿ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਆਿਦਨੀ ਵਜੋਂ ਮਗਣਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਅਣਮਡੱਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ:

1 ਜਨਵਿੀ, 2022 ਤੋਂ ਸੁਿੂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਕੰਮਪਊਟਿ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ੋਗਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਵੀ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਣਮਡੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (AU) ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਮਿਵਾਿ ਲਈ $100 ਤੱਕ ਅਤੇ AU ਮਵੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਿੇ ਬੱਮਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਮਿਵਾਿ ਲਈ $200 
ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਅਣਮਡੱਠ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਹਿੋ ਮਨਯਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ।

ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਰਵਕਲਪ (SB 380) ਦੀ ਿਜਾਏ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਿੇਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ CalWORKs ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਮਵੱਚ ਸਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਵਕਲਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਣਮਡੱਠ ਕੀਤੀ ਿਕਿ ਉਸ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਿ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ AU ਦੀ ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਮਵੱਚੋਂ ਬਾਹਿ ਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾ਼ਿਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਮਿਲੇਗਾ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਇਹ ਦਮੱਸਆ ਮਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਿੇਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਬੱਚਾ ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਵਕਲਪ ਮਵੱਚ ਮਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ AU ਦੀ ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅੱਧ-ਮਿਆਦ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 
AU ਦੀ ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਿਕਿ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਼ਿਿੂਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ CalWORKs ਕੇਸ ਰਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ, ਅਣਰਡੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ AU ਦੀ ਨਕਦ ਗ੍ਾਂਟ ਰਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਜੋੜਨ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ CalWORKs ਯੋਗਤਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ 
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 1-866-901-
3212 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CalFresh ਤਿਦੀਲੀਆਂ:

ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਲਾਭ ਰਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਰਟਸ ਰਮਲੇਗਾ।
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