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ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਾਰ ੇਸਟੇਟਮ�ਟ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

Statement of Understanding: Mid-Certification Review  

ਨਗਦ ਜ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

1. ਫੋਨ 'ਤੇ 1-877-501-2233 ਨੰੂ ਕਾਿੱਲੰਗ ਕਰਕੇ। 

2. DSHS 14-467 ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਕੇ ਅਤੇ 

• ਇਸ ਨੰੂ 1-888-338-7410 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰਕੇ; ਜ� 

• ਇਸ ਨੰੂ PO BOX 11699, TACOMA WA 98411 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜੋ। 

3. ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀਆ ਂਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਿਮਲਕੇ। 

ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਕਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਪਤ ੇਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵ� ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲਾਗਤ�। 

• ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਕੌਣ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਵਚਲੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆਂ। 

• ਿਕਸ ੇਸ�ੋਤ ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।  ਇਸ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ� ਅਤੇ 

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

• ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 20 ਘੰਿਟਆ ਂਤ� ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ:ੋ 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ DSHS ਦੇ ਨ� ਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੰੂ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ WAC 388-418-

0005 ਅਤੇ WAC 388-418-0011 ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ DSHS ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਲ�  ਬੋਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਜੁਰਮ ਹੈ।  ਮ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ 

ਜੇ ਮ� DSHS ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ/ਦੱਸਦੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤ� ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ 

ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

• ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨ� ਮ� ਨੰੂ ਤੋੜਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤ� ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨ�  ਜ� ਕੈਦ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਸਬਤੂ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ, ਿਜਹਨ� ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤ� ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 

ਲੱਿਗਆਂ DSHS ਇਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦੀ। 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਮ� ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਭ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਮ� ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ� DSHS ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

       
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਨ� 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 

      
 


