ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

PO BOX 11699

Interview Appointment for Applicant

TACOMA WA 98411-669

Date

TTY / TDD ਨੰਬਰ: 800-209-5446
ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 877-501-2233

Client's Name and Address

ਕਲਾਇੰ ਟ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ:

ਿਪਆਰੇ/ਿਪਆਰੀ Client's Name

:

ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ Date

Date

ਤੱ ਕ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ 877-501-2233 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਆਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2:00 ਵਜੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਥਾਂ:
CSO Name and Street Address

ਜੇ ਸਾਨੂੰ Date

ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ ਿਮਲਦਾ, ਤਾਂ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੋਜਨ (Basic Food)

ਨਗਦ ਰਕਮ (Cash) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱ ਦ ਕਰ

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਤ ਿਬਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਿਜਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ



ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਰਜਾ, ਜਨਮ ਿਰਕਾੱਰਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।



ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਵਜ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ



ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਜਵ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ, ਚੈਕ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤ ਸਟੇਟਮਟਾਂ, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਰਕਮ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ



ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ, ਸਟਾੱਕ, ਬਡ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ



ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਆਸਿਰਤ ਬਾਲਗ਼ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਜਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤ ਿਮਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ



ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਜਵ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼
ਦੀ ਕਾੱਪੀ, ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਿਬੱ ਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਚੱ ਠੀ



ਹੋਰ ਸਬੂਤ, ਿਜਵ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਿਬੱ ਲ, ਿਸਹਤ-ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਿਨਰਧਾਰਤ
ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਗਰਭ, ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਲੈ ਪਾਲਕ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਤੁਸ :


ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.washingtonconnection.org 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ



888-338-7410 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ

ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰ ਟ ਆਈਡੀ ਿਲਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰ ਟ ਆਈਡੀ ਹੈ

.

ਵਰਕਫ਼ਸਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, Phone Number (include area code)'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ 877-501-2233 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਸ ਿਚੱ ਠੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: DSHS 14-113 ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
INTERVIEW APPOINTMENT FOR APPLICANT
DSHS 14-105 PJ (10/2017) Punjabi

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਆਈਡੀ

