ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD)

ਬੇਿ ਸਕ ਫੂ ਡ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ:
ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂ ੰ ਰੱਖ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
Basic Food Eligibility Requirements: What You Need to Know to Keep Your Benefits
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਜਕ
ੇ ਰ ਤੁ ਸ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਿਸਕ ਫੂ ਡ ਲਈ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਅਡੱਲਟ ਿਵਦਾਉਟ ਿਡਪ�ਡਨਟਸ (ABAWD) ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ�ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ
ਨਹ� ਹਨ,
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਹਰ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਤੰਨ ਲਈ ਬੇਿਸਕ ਫੂ ਡ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਬੇਿਸਕ ਫੂ ਡ ਲਾਭਾਂ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਜਆਦਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
•

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਫੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ� ਪੂਰਾ ਤਰਹ੍ਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਾਿਸਕ ਲਾਭ ਰਕਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੂ ਡ ਲਾਭ
ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਔਸਤਨ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

•

ਿਕਸੇ ਸਟੇਟ ਪਰ੍ਵਾਨਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੋ ਿਜਵ� ਿਕ:
o

ਬੇਿਸਕ ਫੂ ਡ �ਪਲੌ ਇਮ�ਟ �ਡ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ (BFET)। ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ www.dshs.wa.gov/bfet;

o
o

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਨੋ ਵਸ਼
ੇ ਨ �ਡ ਅਪੋਰਚੁਿਨਟੀ ਐਕਟ (WIOA)ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੇ
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/wioa;
AmeriCorps VISTA; ਜਾਂ

o

ਿਲਿਮਟੇਡ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਪਰ੍ੋਫੀਸ਼�ਸੀ (LEP) ਪਾਥਵੇ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 80 ਘੰਟੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲ� ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁ ਸ�:
•

ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਲਾਂਗ ਹੋ;

•

ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (L&I), ਵੈਟਰਨਜ਼ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਿਵਗਲਾਂਗਤਾ ਬੀਮਾ ਤ� ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ;

•

ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੋ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਬੇਘਰ ਰਿਹਣਾ;

•

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

•

ਰਸਾਇਣਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਰਹੈਬੀਿਲਟੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ;

•

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ;

•

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ; ਜਾਂ

•

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੈਿਚੰਗ ਗਰ੍ਾਂਟ ਫੰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਚ ੀਜ਼ਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
•

ਤੁ ਸ� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਾਿਸਕ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਤ� ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ WAC 388-478-0060 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁ ਸ� ABAWD ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ www.dshs.wa.gov/abawd ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-877-501-2233 ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਤੁ ਸ� www.washingtonconnection.org ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
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