ਸੰਕਟ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਕਟ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਾਂ DCAP ਕੀ ਹੈ?
The Department of Social and Health Services, ਅਪ੍ਰੈਲ 17, 2020 ਤੋਂ, ਸੰਕਟ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਾਂ DCAP,
ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨਾਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੋਰਾਨ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਬੁਸ਼ਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਾਂ
ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਅਜਜਹਾ ਜਕਉ ਾਂ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ?
ਾਂ ੀਆਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ
COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਵੱਚ, ਰਾਜਪ੍ਾਲ Inslee ਨੇ Washington ਰਾਜ ਸ਼ਵੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਾਉਟ
ਸਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ DSHS ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਉਹਨਾਾਂ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਦ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮੈਂ ਅਪ੍ਲਾਈ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਾਂ?
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੰਟਰਸ਼ਵਊ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਆਨਲਾਈਨ WashingtonConnection.org ‘ਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵਖੇ
ਇੰਟਰਸ਼ਵਊ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 877-501-2233 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ।
 ਪ੍ੂਰੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇ ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 877-501-2233 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ।
 ਸ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਮਾਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਾਂ ਹੈ। ਕਾੱਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਵਅਸਤ ਸਮਾਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਸ਼ਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕੋ ਇੰਟਰਸ਼ਵਊ ਸ਼ਵਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮੈਂ ਇਹ ਮਦਦ ਜਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12-ਮਹੀਸ਼ਨਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਆਦ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਸਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਹੇਗਾ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਿਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਾਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮੈਂ DCAP ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਚੇ ਨਾ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋਣ?
ਹਾਾਂ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇੁੱਕੋ ਸਮੇਂ DCAP ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਨਹੀ।ਾਂ DCAP ਉਹਨਾਾਂ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ DCAP ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦ।ੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਕੰਨੀ ਹੈ?
ਅਰਜੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ (ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਸ਼ਰਕ ਅਕਾਰ ਤੇ ਅਿਾਰਤ
ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ:
ਪ੍ਜਰਵਾਜਰਕ
ਆਕਾਰ
1
2
3
4
5
6
7
8+

ਕਟੋਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ
$363
$459
$569
$670
$772
$877
$1,013
$1,121

ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਤ
ੋ ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਰਤ
ੋ ਾਾਂ ਸ਼ਵੱਚੋਂ $6,000 ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਵਚ $10,000 ਤਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਛੋਟ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਇੰਟਰਜਵਊ ਲਈ ਜਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ?
ਇੰਟਰਸ਼ਵਊ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸ਼ਚਆਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਾਾਂਗੇ ਸ਼ਜਨ੍ਾਾਂ ਸਬੰਿੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਕਹੜੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
DCAP ਹੇਠ ਸ਼ਲਖੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਸਮਾਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਸਰਾ ਖਰਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਕੱਪ੍ੜੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ,
ਘਰੇਲੂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ। DCAP ਭੋਜਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ।

DCAP ਲਾਭ ਦੀ ਅਜਧਕਤਮ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?
ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਿਕਤਮ ਲਾਭ ਹੇਠਾਾਂ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੈ:
ਪ੍ਜਰਵਾਜਰਕ
ਆਕਾਰ
1
2
3
4
5
6
7
8+

ਅਜਧਕਤਮ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ
$363
$459
$569
$670
$772
$877
$1,013
$1,121

ਮੈਨੰ ਲਾਭ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ DCAP ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਸ਼ਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਾਭ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਸ਼ਨਕ ਲਾਭ ਟਰਾਾਂਸਫਰ, ਜਾਾਂ EBT, ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਸ਼ਵੱਚ ਭੇਸ਼ਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਾਰਨ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੁੱਕ ਨਾਗਜਰਕ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਜਕ ਸਰੁੱਜਖਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ?
DCAP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ U.S. ਦਾ ਨਾਗਸ਼ਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ
DCAP ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੀ DCAP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਸ਼ਜਤ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ
ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਕੀ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ federal immigration authorities (United States Citizenship and
Immigration Services) ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
DSHS ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ USCIS ਕੋਲ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਸਰਫ DCAP ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਕਦ ਜਾਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਸਸ਼ਿਤੀ ਨੂੰ USCIS ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ DSHS ਦੁਆਰਾ SAVE system ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

