ਨਗਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ
Application for Cash or Food Assistance
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਨੰ ਕਹੋ।
ਆਪਣੇ ਵਰਕਾਾੱਰਡ ਲਈ ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਰਾੱ ਖੋ।

ਮੈਂ ਨਗਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਕੇ ਹੁਣ ਅਮ੍ਲ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦੇ ਦੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼਼ੌਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਇਸ ਵਵਚ ਵਸਰਫ਼ ਵਤੰ ਨ ਮ੍ਦਾਂ ਹੋਣ।
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵਮ੍ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤ਼ੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮ੍ੰ ਗ਼ੀ ਹੈ, ਵਜੰ ਨ਼ੀ ਛੇਤ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਦਓ।
 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਚ ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ www.dshs.wa.gov ਵੇਖੋ।
 ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ 1-888-338-7410 'ਤੇ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ।

 ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ: DSHS
CSD-Customer Service Center
PO Box 11699
Tacoma, WA 98411-6699


ਤੁਸੀਂ www.washingtonconnection.org 'ਤੇ ਆਿੱਨਲਾਈਨ ਵ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤਾਂ www.wahealthplanfinder.org 'ਤੇ ਆਾੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1-855-923-4633 'ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਰੇਜ (HCA 18-001) ਲਈ HCA
ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਅਪਲਾਈ ਜਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ ਮਦਦ ਵਕੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 14 ਤਾੱ ਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਲਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਵਤਆਂ ਵਵਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮ੍ਦਨ $150 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਏਗ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮ੍ਹ਼ੀਨੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਗਦ਼ੀ ਵਵਚ ਬਦਵਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਾਸਾ (ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ) $100 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦ਼ੀ ਆਮ੍ਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ੍ਾਹਵਾਰ਼ੀ ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਵਬਜਲ਼ੀ ਪਾਣ਼ੀ ਆਵਦ ਦੇ ਵਬਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹਨ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਚ ਦ਼ੀਨ-ਹ਼ੀਣ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਵਚ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ਼੍ੌਸਮ਼੍ੀ ਵਰਕਰ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ਼ੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਮ੍ਲਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲ਼ੀਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ੍ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਸਵਿਲ ਹਾੱ ਕ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਵਸਵਵਲ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਮ੍ਵਹਕਮ੍ੇ (USDA) ਦੇ ਵਸਵਵਲ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮ੍ ਅਤੇ ਪਾਿੱਵਲਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, USDA, ਇਸਦ਼ੀਆਂ ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮ੍ੁਲਾਜਮ੍ ਅਤੇ USDA ਦੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਵਵਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹ਼ੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਸ, ਰੰ ਗ, ਕ਼ੌ ਮ਼੍ੀ ਮ੍ੂਲ, ਧਰਮ੍, ਵਲੰਗ, ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ (ਇਸ ਵਵਚ ਵਲੰਗ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), ਵਜਨਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ, ਅਸਮ੍ਰਿੱ ਥਾ
(ਅਪੰ ਗਤਾ), ਉਮ੍ਰ, ਵਵਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ, ਪਵਰਵਾਰ/ਮ੍ਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਤੋਂ ਵਮ੍ਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ੍ਦਨ, ਵਸਆਸ਼ੀ ਧਾਰਣਾ ਜਾਂ ਵਸਵਵਲ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ਼੍ੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਦਲਾ ਜਾਂ
ਜਵਾਬ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, USDA (ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ) ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਰਕਮ੍ਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ਼੍ੀ ਵਵਚ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਮ੍ਨਾਹ਼ੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦ਼ੀਆਂ ਅੰ ਤਮ੍ ਤਾਰ਼ੀਖਾਂ ਵਿੱ ਖ ਹੁੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਮ੍ਰਿੱ ਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋ ਕਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਬਰੇਲ, ਵਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰ, ਆਿੱਡ਼ੀਓਟੇਪ, ਅਮ੍ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵਦ) ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਜੰ ਮ੍ੇਵਾਰ ਏਜੰ ਸ਼ੀ ਜਾਂ

(202) 720-2600 (ਵਾਿੱਇਸ ਅਤੇ TTY) 'ਤੇ USDA ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (800) 877- 8339 'ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਵਰਲੇ ਸਰਵਵਸ ਰਾਹੀਂ USDA ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ
ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।
ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ੍ ਵਵਚ ਹੋਏ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ USDA ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਵਵਚ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ੍ AD-3027 ਭਰੋ, ਜੋ ਵਕ

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 'ਤੇ ਆਿੱਨਲਾਈਨ ਅਤੇ USDA ਦੇ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਚ ਵਮ੍ਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਚਿੱ ਠ਼ੀ ਵਲਖਕੇ USDA ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਵਵਚ
ਮ੍ੰ ਗ਼ੀ ਗਈ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਚਿੱ ਠ਼ੀ ਵਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਦ਼ੀ ਕਾਿੱਪ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ (866) 632-9992 'ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ। USDA ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਜਾਂ ਵਚਿੱ ਠ਼ੀ
ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਓ:

1.

ਡਾਕ: U.S. Department of Agriculture

2.

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
ਫ਼ੈਕਸ: (202) 690-7442; ਜਾਂ

3.

ਈਮ੍ੇਲ: program.intake@usda.gov

USDA ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੇ ਮ਼੍ੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰੋਵਾਈਡਰ, ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਰਕਮ੍ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਨੰਬਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਜਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ , ਉਹ ਇਮ਼੍ੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਮ੍ਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵ਼ੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਮ਼੍ੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮ੍ੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਦਰਜੇ ਦ਼ੀ USCIS ਨੂੰ ਭੇਜ਼ੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਰਾਹੀਂ USCIS
(ਵਜਸ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ INS ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ) ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ USCIS ਤੋਂ ਵਮ੍ਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦ਼ੀਆਂ ਰਕਮ੍ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ (45 CFR §205.52, 7 CFR §273.6) ਹੇਠ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਨੇ TANF ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ
(SSN) ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤ਼ੀ-ਪਤਨ਼ੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ, ਦੇ SSNs ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ SNAP ਨੇਮ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਚ ਸਮ੍ੇਂ ਦ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਅੰ ਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਢੁਕਵੇਂ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ਼ੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮ੍ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ
ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ।

ਰਾਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ਼ੌਸ਼ਵਟਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮ੍ਵਹਕਮ੍ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕਿੱ ਠ਼ੀ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਮ੍ੰ ਜੂਰ਼ੀ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਵਚ ਪੁਿੱ ਛ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਚ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮ੍ੈਂਬਰ ਦਾ SSN ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਯੋਗਤਾ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ੍ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ SSNs ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਦੰ ਦੇ/ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਮ੍ੰ ਗ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਖ਼ਵਤਆਰ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ, SSN ਜਾਂ ਵਬਨਾ ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਣ ਦੇ SSN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਵਚ ਨਾਕਾਮ੍ ਰਵਹਣ ਕਰਕੇ SSN ਦੇਣ ਵਵਚ
ਨਾਕਾਮ੍ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮ੍ਲੇ ਗ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕੰ ਵਪਉਟਰ ਨਾਲ ਵਮ੍ਲਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋ ਗਰਾਮ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਵਚ ਫ਼ੈਡਰਲ
ਆਮ੍ਦਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਵਸਸਟਮ੍ (IEVS) ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮ੍ਾਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮ੍ਵਹਕਮ੍ੇ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾਿੱਵਰਟ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇ ਵਫ਼ਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਲਈ ਕ਼ੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ।



ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ।

 ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ।



ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦ਼ੀਆਂ
ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ।


 ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਸੂਲ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਨਜ਼ੀ
ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ।

ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਵਚਤਾਿਨੀ
ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮ੍ਲ
ਸਕਦ਼ੀ।
ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਮ ਤੋੜ੍ਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਾੱ ਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮ੍ੁਕਿੱਦਮ੍ਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱ ਕੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ SNAP ਤੋਂ ਰੋਕ।



$250,000 ਤਿੱ ਕ ਜੁਰਮ੍ਾਨਾ।



20 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦ਼ੀ ਸਜਾ।



ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ 18 ਮ੍ਹ਼ੀਵਨਆਂ ਲਈ SNAP ਤੋਂ ਰੋਕ।

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਸਰਿਾਰ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ:
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਾ:

ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 ਕੰ ਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਮ੍ਾਲ ਦ਼ੀ ਵਵਕਰ਼ੀ ...................................................................... ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱ ਕੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਉਣਾ।
 ਹਵਥਆਰਾਂ, ਅਸਲਹੇ ਜਾਂ ਫੋਟਕਾਂ ਦ਼ੀ ਵਵਕਰ਼ੀ ......................................................... ਪਿੱ ਕੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਉਣਾ।
 $500 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮ੍ਗਵਲੰਗ .................................................... ਪਿੱ ਕੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਉਣਾ।

 ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜ਼ੀ ............................................................. 10 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਉਣਾ।
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ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ
Application for Food and Cash Assistance
ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰ ਕਹੋ।
1. ਪਵਹਲਾ ਨਾਂ

ਵਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਂ

ਅਖ਼਼ੀਰਲਾ ਨਾਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁ ਮ੍ਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

2. ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ)

(ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ)
3. ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ

ਸ਼ਵਹਰ

ਸਟੇਟ

ਵਜਪ ਕੋਡ

4. ਮ੍ੁਢਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

5. ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ)

ਸ਼ਵਹਰ

ਸਟੇਟ

ਵਜਪ ਕੋਡ

6. ਦੂਜਾ/ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸੈੈੱਲ
ਸੈੈੱਲ
8. ਮ੍ੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹ਼ੀ ਹਾਂ (ਲਾਗੂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):
ਨਗਦ ਰਕਮ੍

ਭੋਜਨ

ਘਰ
ਘਰ

ਮ੍ੈਸੇਜ
ਮ੍ੈਸੇਜ

7. ਈਮ੍ੇਲ ਪਤਾ

ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ

9. ਮ੍ੈਂ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਕੋਈ (ਲਾਗੂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):
ਘਰੇਲੂ ਵਹੰ ਸਾ ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਵਵਚ ਹਨ

ਅਸਮ੍ਰਿੱ ਥਾ (ਅਪੰ ਗਤਾ) ਹੈ

ਵਸਹਤ ਸਮ੍ਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ੍ ਨਹ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਗਰਭਵਤ਼ੀ ਹਨ; ਨਾਂ:

ਬਿੱ ਚਾ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:

10. ਇਸ ਮ੍ਹ਼ੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਚ ਵਕੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼੍ੀਦ ਹੈ ?

$

11. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਚ ਨਗਦ ਰਕਮ੍ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਵਵਚ ਵਕੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ?

$

12. ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮ਼੍ੌਰਟਗੇਜ ਲਈ ਵਕੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

$

13. ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਕਹੜ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦੇ ਵਬਿੱ ਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹ਼ੀਵਟੰ ਗ/ਕੂਵਲੰਗ

ਟੈਲ਼ੀਫੋਨ

14. ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਮ਼੍ੌਸਮ਼੍ੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ?

ਹੋਰ:
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

15. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕੰ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰ਼ੀਦ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
16. ਜੇ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜ਼ੀ ਸਰਗਰਮ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)?
ਕੰ ਮ੍

ਸਕੂਲ

ਵਰਕਫ਼ਸਟ

ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ (BFET)

FOR OFFICE USE ONLY – Household eligible for expedited service:
17.

ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮ੍ੈਂ ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦ਼ੀ ਹਾਂ:

Yes
ਜਾਂ

No Screener’s Initials:

Date:

ਸੰ ਕੇਤ; ਮ੍ੇਰ਼ੀਆਂ ਵਚਿੱ ਠ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱ ਸ਼ੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ:

18. ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਲਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ (ਜੇ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼਼ੀਟਾਂ ਨਿੱਥ਼ੀ ਕਰੋ)।

ਨਾਂ (ਪਵਹਲਾ, ਵਿਚਲਾ,
ਆਖ਼ਰੀ)

ਵਲੰਗ

ਅਰਜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਵਤਆਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ

ਸੋਸ਼ਲ

ਲਾਭ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,

ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ

ਤਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ

ਨੰਬਰ

ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ

ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ,

ਬੰ ਸ (ਹੇਠਾਂ ਵਦਾੱ ਤੇ

(ਅਮਰੀਕਨ

ਤਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨ

ਨਮਨੇ ਿੇਖੋ)

ਇੰਡੀਅਨਸ, ਅਲਾਸਕਾ

ਲਾਓ

ਮਲ)

ਮੈਂ

19.

ਮ੍ੇਰਾ ਨਸਲ਼ੀ ਵਪਛੋਕੜ ਵਹਸਪੈਵਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਵਟਨੋ ਹੈ:

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਬੰ ਸ ਅਤੇ ਨਸਲ਼ੀ ਵਪਛੋਕੜ ਅਖ਼ਵਤਆਰ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦ਼ੀਆਂ ਰਕਮ੍ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ੍ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰ ਸ,
ਰੰ ਗ ਜਾਂ ਕ਼ੌ ਮ਼੍ੀ ਮ੍ੂਲ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਚ ਰਖੇ ਵਬਨਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ USDA ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ।
ਬੰ ਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮ੍ਰ਼ੀਕਨ, ਏਵਸ਼ਆਈ, ਹਵਾਈਅਨ ਮ੍ੂਲ, ਪੈਸ਼ੀਵਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂ ਡਰ, ਅਮ੍ਰ਼ੀਕਨ ਇੰ ਡ਼ੀਅਨ, ਅਲਾਸਕਾ ਮ੍ੂਲ ਜਾਂ ਬੰ ਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮ੍ੇਲ।
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਨੰਬਰ

I. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
1.

ਵਪਛਲੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ, ਮ੍ੈਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਕਬ਼ੀਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਗਦ ਰਕਮ੍ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ।

2.

ਕੋਈ ਵਵਅਕਤ਼ੀ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹ਼ੀ ਹਾਂ, ਵਾਿੱਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹੰ ਦਾ/ਰਵਹੰ ਦ਼ੀ ਹੈ:

3.

ਮ੍ੇਰਾ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਇਿੱ ਕ ਵਵਦੇਸ਼਼ੀ ਹੈ:

4.

ਮ੍ੈਂ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਕੋਈ, ਵਜਸਦ਼ੀ ਉਮ੍ਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ, ਵਵਚ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ੍

ਕਾਿੱਵਲਜ

ਟਰੇਡ ਸਕੂਲ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਕ਼ੌ ਣ:

ਨਹੀਂ ਕ਼ੌ ਣ:
ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਕ਼ੌ ਣ:

5.

ਕੋਈ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ:

6.

ਮ੍ੈਂ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੇ ਅਮ੍ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਹਵਥਆਰਬੰ ਦ ਫ਼਼ੌਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਵਰਜਰਵਸ ਵਵਚ ਸੇਵਾ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਵਜਸਨੇ ਸੇਵਾ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਹੈ, ਦਾ ਆਸਵਰਤ ਜਾਂ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਹੈ :

7.

ਮ੍ੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤ਼ੀ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਸੰ ਗ਼ੀਨ ਜੁਰਮ੍ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਵਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਿੱ ਜ ਵਰਹਾ ਹੈ:

8.

ਮ੍ੈਂ ਇਸ ਵਵਚ ਰਵਹੰ ਦਾ/ਰਵਹੰ ਦ਼ੀ ਹਾਂ:

ਹਾਂ
ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਕ਼ੌ ਣ:

ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕ਼ੌ ਣ:
ਨਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮ੍ੈਂਟ

ਗਰੁਪ ਹੋਮ੍

ਹੋਰ:

ਸਹੂਲਤ (ਸੂਚ਼ੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ):
9.

ਮ੍ੈਂ ਹਾਂ:

ਇਕਿੱ ਲਾ/ਇਕਿੱ ਲ਼ੀ

ਭਰ਼ੀ ਗਈ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:
ਵਵਆਹੁਤਾ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਵਿੱ ਖ ਰਵਹੰ ਦਾ/ਰਵਹੰ ਦ਼ੀ ਹਾਂ

ਵਵਧਵਾ/ਵਵਧੁਰ

ਰਵਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਪਕਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਵਵਚ ਹਾਂ
10.

22 ਵਸਤੰ ਬਰ, 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰ ਮ੍ ਵਵਚ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸ਼ੀ:

11.

22 ਵਸਤੰ ਬਰ, 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ $500 ਦ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਰ਼ੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸ਼ੀ:

12.

22 ਵਸਤੰ ਬਰ, 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰ ਦੂਕਾਂ, ਅਸਲਹਾ ਜਾਂ ਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸ਼ੀ:

13.

22 ਵਸਤੰ ਬਰ, 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸ਼ੀ:

14.

ਮ੍ੈਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਹੈ: a. ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ:

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ b. ਬੋਰਡਰ:

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

II. ਸਰਤ
ੋ (ਸਬਤ ਲਾਓ; ਵਸਰਫ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ)
ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰ਼ੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਨਗਦ ਰਕਮ੍ ਜਾਂ ਪੈਵਸਆਂ ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਵਵਚ ਵਨਜ਼ੀ ਸਮ੍ਾਨ,
ਵਜਵੇਂ ਫ਼ਰਨ਼ੀਚਰ ਜਾਂ ਕਪਵੜਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:










ਨਗਦ਼ੀ
ਚੈਵਕੰ ਗ ਖਾਤੇ
ਬਚਤ ਖਾਤੇ

ਟਰਸਟ
IRA / 401k
ਘਰ, ਜਮ਼੍ੀਨ ਜਾਂ ਇਮ੍ਾਰਤਾਂ

ਕਾਿੱਵਲਜ ਫ਼ੰ ਡ











CDs
ਮ੍ਨ਼ੀ ਮ੍ਾਰਕ਼ੀਟ ਖਾਤਾ
ਬੌਂਡਸ
ਵਰਟਾਇਰਮ੍ੈਂਟ ਫ਼ੰ ਡ

ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਫ਼ੰ ਡ, ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਉਪਕਰਣ
ਪਸ਼ੂ-ਧਨ
ਜ਼ੀਵਨ ਬ਼ੀਮ੍ਾ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ, ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰ਼ੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ:
ਸਰੋਤ

ਮ੍ਾਲਕ ਕ਼ੌ ਣ ਹੈ

ਥਾਂ

ਮ੍ੁਿੱ ਲ
$
$
$
$

2. ਮ੍ੈਂ, ਮ੍ੇਰਾ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਦ਼ੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. ਟਰਿੱ ਕ, ਵੈਨਾਂ, ਵਕਸ਼ਤ਼ੀਆਂ, RVs, ਟਰੇਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮ੍ੋਟਰ ਗਿੱ ਡ਼ੀਆਂ ਹਨ:
ਸਾਲ
(ਵਜਵੇਂ 1980)

ਮ੍ੇਕ (ਵਜਵੇਂ, ਫ਼ੋਰਡ)

ਮ੍ਾਿੱਡਲ (ਵਜਵੇਂ, ਐਸਕਾਿੱਰਟ)

ਜੇ ਲ਼ੀਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚੋ

ਜਾਂਚੋ ਵਕ ਗਿੱ ਡ਼ੀ ਮ੍ੈਡ਼ੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ

ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ੍

ਲਈ ਹੈ
$
$
$

3. ਮ੍ੈਂ, ਮ੍ੇਰਾ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਨੇ ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਸਰੋਤ ਵੇਚੇ, ਵਪਾਰ ਕ਼ੀਤਾ, ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ (ਇਸ ਵਵਚ ਟਰਸਟ, ਗਿੱ ਡ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਫ਼
ਐਸਟੇਟਸ ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹਨ):

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ:

ਕਦੋਂ:

III. ਆਮਦਨੀਆਂ (ਘਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਿਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿਾੱ ਖ ਵਿਚ ਨੇਮ ਿਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰ ਜੀਕਾਰੀਆਂ।)
ਪੂੰ ਜ਼ੀਕਾਰ਼ੀ ਵਕਸ ਨੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ?
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ਕੰ ਪਨ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ?

ਰਕਮ੍ ਜਾਂ ਮ੍ੁਿੱ ਲ

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮ੍ਦਨ

$

$

$

$

$

$

ਖ਼ਰ਼ੀਦਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਨੰਬਰ

IV. ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ (ਸਬਤ ਲਾਓ)
1. ਮ੍ੈਂ, ਮ੍ੇਰਾ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਦ਼ੀ ਨ਼ੌਕਰ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਜੋ ਵਕ ਵਪਛਲੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਖ਼ਤਮ੍ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:
2. ਮ੍ੈਂ, ਮ੍ੇਰਾ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਜਸ ਲਈ ਮ੍ੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਕੰ ਮ੍ ਤੋਂ ਆਮ੍ਦਨ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ:

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੋ:
ਇਹ ਆਮ੍ਦਨ ਕ਼ੌ ਣ ਕਮ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ੍ (ਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਡਾਿੱਲਰ ਵਵਚ ਰਕਮ੍)
ਹਰ:

$

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ

ਘੰ ਟੇ

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇ ਵਵਚ ਦੋ ਵਾਰ਼ੀ

ਹਫ਼ਤੇ
ਮ੍ਹ਼ੀਨਾ

ਘੰ ਟੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ:

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼
ਕ਼ੀ ਇਹ ਨ਼ੌਕਰ਼ੀ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਦ਼ੀਆਂ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ਾਂ (ਵਜਵੇਂ, 1ਲ਼ੀ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ):

ਨਹੀਂ

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦ਼ੀ ਰਕਮ੍: $
ਇਹ ਆਮ੍ਦਨ ਕ਼ੌ ਣ ਕਮ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ੍ (ਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਡਾਿੱਲਰ ਵਵਚ ਰਕਮ੍)
ਹਰ:

$

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ

ਘੰ ਟੇ

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇ ਵਵਚ ਦੋ ਵਾਰ਼ੀ

ਹਫ਼ਤੇ
ਮ੍ਹ਼ੀਨਾ

ਘੰ ਟੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ:

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼
ਕ਼ੀ ਇਹ ਨ਼ੌਕਰ਼ੀ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਦ਼ੀਆਂ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ਾਂ (ਵਜਵੇਂ, 1ਲ਼ੀ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ):

ਨਹੀਂ

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦ਼ੀ ਰਕਮ੍: $

V. ਹੋਰ ਆਮਦਨ (ਸਬਤ ਲਾਓ; ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਾੱ ਸੋ)



ਬੇਰੋਜਗਾਰ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭ



ਪੂਰਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਆਮ੍ਦਨ (SSI)



ਵਰਟਾਇਰਮ੍ੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਨਸ਼ਨ



ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟ਼ੀ ਆਮ੍ਦਨ



ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ



ਵੈਟਰਨ ਪਰਸ਼ਾਸਨ (VA) ਜਾਂ ਫ਼਼ੌਜ਼ੀ ਲਾਭ



ਕਬਾਇਲ਼ੀ ਆਮ੍ਦਨ



ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਲਾਭ



ਵਕਰਤ ਅਤੇ ਸਨਅਿੱ ਤਾਂ (L&I)



ਗੇਵਮ੍ੰ ਗ ਆਮ੍ਦਨ



ਵਕਰਾਏ ਦ਼ੀ ਆਮ੍ਦਨ



ਟਰਸਟ



ਵਵਵਦਅਕ ਲਾਭ (ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜੇ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਕੰ ਮ੍-



ਵਵਆਜ/ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼

ਅਵਧਅਨ)
ਅਣਕਮ੍ਾਈ ਆਮ੍ਦਨ ਦ਼ੀ ਵਕਸਮ੍

ਆਮ੍ਦਨ ਕ਼ੌ ਣ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ?

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ੍
$
$
$
$
$

VI. ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਖ਼ਰਚੇ
ਵਕਰਾਇਆ

ਮ਼੍ੌਰਟਗੇਜ

ਥਾਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ

ਘਰ ਦੇ ਮ੍ਾਲਕ ਦਾ ਬ਼ੀਮ੍ਾ

ਸੰ ਪਤ਼ੀ ਟੈਕਸ

ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ

$

$

$

$

$

$

ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮ਼੍ੌਰਟਗੇਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਵਰਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਕਹੜੇ ਵਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਹ਼ੀਟ (ਵਬਜਲ਼ੀ/ਗੈਸ)

ਵਬਜਲ਼ੀ (ਹ਼ੀਵਟੰ ਗ ਲਈ ਨਹੀਂ)

ਪਾਣ਼ੀ

ਘਰੇਲੂ/ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ

ਸ਼ੀਵਰ

ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸ਼ੀ, ਵਜਵੇਂ ਸਬਵਸਡ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਵਚ ਮ੍ੇਰ਼ੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ :
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕ਼ੌ ਣ:

ਵਕਹੜਾ ਖ਼ਰਚਾ:

ਰਕਮ੍: $

ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਵਪਛਲੇ 12 ਮ੍ਹ਼ੀਵਨਆਂ ਵਵਚ ਘਿੱ ਟ ਆਮ੍ਦਨ ਵਾਲ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਵਬਜਲ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (LIHEAA) ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਮ੍ਵਲਆ ਹੈ।
ਮ੍ੈਂ, ਮ੍ੇਰਾ ਪਤ਼ੀ/ਪਤਨ਼ੀ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):
ਬਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਆਸਵਰਤ ਸੰ ਭਾਲ
(ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹਨ)

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ੍: $

ਕ਼ੌ ਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ੍: $

ਕ਼ੌ ਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮ੍ਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ੍: $

ਕ਼ੌ ਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਅਸਮ੍ਰਿੱ ਥ (ਅਪਾਹਜ) ਜਾਂ 60+ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮ੍ੈਡ਼ੀਕਲ ਵਬਲ
(ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਬ਼ੀਮ੍ੇ ਦੇ ਪਰ਼ੀਮ਼੍ੀਅਮ੍
ਸ਼ਾਵਮ੍ਲ ਹਨ)
ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬੂਤ ਲਾਓ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਮ੍ੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਵਚਾਰਾਂਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕਟ਼ੌਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਨੰਬਰ

VII. ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DSHS ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰ ਜ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕ਼ੀ ਇਹ ਵਵਅਕਤ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ਼ੀ ਸਰਪਰਸਤ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ੍ (DSHS 14-532) ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਵਹਰ

ਟੈਲ਼ੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਸਟੇਟ

ਵਜਪ ਕੋਡ

ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਮ੍ਵਹਕਮ੍ਾ, 1993 ਦੇ ਕ਼ੌ ਮ਼੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੋਟ ਦੇਣ
ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਏਜੰ ਸੀ ਿਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ
ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਭਰਨ ਵਵਚ ਮ੍ਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮ੍ਦਦ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਇਕਿੱ ਵਲਆਂ ਵ਼ੀ ਭਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰਵਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮ੍ਨਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ, ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਵਨੈੱਜਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਦ਼ੀ ਵਸਆਸ਼ੀ ਪਾਰਟ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਆਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ ਵਵਚ ਵਕਸੇ ਨੇ
ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-4484881).
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਾਾੱਕਸ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੀ ਿੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਜੇ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ (ਜਾਂ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ) ਨੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਰਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ (ਜਾਂ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ) ਨੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਰਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮ੍ੈਂ ਸਮ੍ਝਦਾ/ਸਮ੍ਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮ੍ੈਨੰ ੂ:
 ਸਹ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟੰ ਗ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।
 ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮ੍ੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ।
 ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਵਾਿੱਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱ ਕ ਜਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਜਾਂ ਮ੍ੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮ੍ੈਂ DSHS ਨੂੰ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
 ਭੋਜਨ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੰ ਮ੍ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮ੍ੈਂ ਇਹ ਕੰ ਮ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦ਼ੀ, ਤਾਂ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮ੍ਨਹਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਮ੍ੈਂ ਸਮ੍ਝਦਾ/ਸਮ੍ਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇ ਮ੍ੈਂ ਜਾਣ-ਬੁਿੱ ਝਕੇ ਝੂਠਾ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵਜਹ਼ੀ ਗਿੱ ਲ ਦਿੱ ਸਣ ਵਵਚ ਨਾਕਾਮ੍ ਵਰਹਾ/ਰਹ਼ੀ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਸ਼ੀ, ਕਰਕੇ ਮ੍ੇਰੇ 'ਤੇ ਫ਼਼ੌਜਦਾਰ਼ੀ
ਮ੍ੁਕਿੱਦਮ੍ਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਮ੍ੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਵਵਚ ਮ੍ਦਦ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮ੍ੈਂ DSHS ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਵਦੰ ਦਾ/ਵਦੰ ਦ਼ੀ ਹਾਂ।
ਮ੍ੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਅਤੇ ਵਜੰ ਮ੍ੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਪੜਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮ੍ੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਮ੍ਝਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਅਤੇ ਵਜੰ ਮ੍ੇਵਾਰ਼ੀਆਂ, DSHS 14-113 ਦ਼ੀ ਕਾਿੱਪ਼ੀ ਵਮ੍ਲ ਗਈ ਹੈ। ਿਾਾੱਵਸ਼ੰ ਗਟਨ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਝਠੀ ਗੁਆਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਵਹਤ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਵਦਾੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰ਼ੀਖ਼

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ

ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰ਼ੀਖ਼

ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ

ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ

ਮ੍ਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰ਼ੀਖ਼

ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ

ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ

ਜੇ “X” ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਆਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰ਼ੀਖ਼

ਗੁਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ
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