ਗਾਹਕ ਦਾ ਸ੍ਰਿੰ ਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING
(ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ BFET)

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਸੰ ਗਠਨ ਸਟਾਫ ਭਾਗ
ਆਵਾਜਾਈ: ਬੱ ਿ ੍ਾਿ/ਸਟਕਟ - ਕ ੰ ਨੇ:

ਗਾਹਕ EJAS ID

ਸਮਤੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ/

ਹਫਤਾਵਾਰੀ/

ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ

$

ਬੱ ਿ ੍ਾਿ/ਸਟਕਟ ੍ਛਾਣ ਨਿੰਬਰ:
ਆਵਾਜਾਈ: ਤੇਲ ਕਾਰਡ - ਾਰਡ ਨੰਬਰ:

$

ਆਵਾਜਾਈ: ORCA ਕਾਰਡ / ORCA ਰੀਸਫਲ - ਾਰਡ ਨੰਬਰ:

$

ਆਵਾਜਾਈ: ਹੋਰ (ਸਵਆਸਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ)

$

ਕੱ ੍ੜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਿੰ ਟਰਸਵਊ ਦੇ ਕੱ ੍ੜੇ, ਜੱ ਤੇ, ਬੂਟ, ਵਰਦੀਆਂ)

$

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, CCSP ਕੋ੍ੇਅ ਜਾਂ ਗੈਰ-CCSP)

$

ਮੈਡੀਕਲ

$

ਸਵਸਦਅਕ / ੍ਰਮਾਣ-੍ੱ ਤਰ ਟੈਿਸਟਿੰ ਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਿਮਾਨਤਾ ਟੈਿਟ, ਿਾਖਰਤਾ ੍ੱ ਧਰ ਦਾ ਟੈਿਟ, ਯੋਗਤਾ

$

ਟੈਿਸਟਿੰ ਗ, CNA ਟੈਿਟ, ਛੋਟੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ)
ਸਨਿੱਜੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਸ ਿੰ ਗਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੂਥ੍ੇਿਟ, ਼ੈਂ੍ੂ, ਵਾਲ ਕੱ ਟਣਾ)

$

ਸਕਤਾਬਾਂ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਿ੍ਲਾਈ

$

ਸਰਹਾਇ

$

ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਿੇਵਾ / ਿੈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਿੰ ਟ

$

ਸਡਜੀਟਲ ਿਹਾਇਤਾ (ਟੈਬਲੇ ਟ, ਲੈ ੍ਟਾ੍, ਿਹਾਇਕ ਉ੍ਕਰਣ)

$

ਹੋਰ: ਹੋਰ (ਸਵਆਸਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ)

$

ਕਿ ਲਕਿ : ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਗਫਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਿਮਾਨ ਭਗਤਾਨ ਸਕਿਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
ਗਾਹਕ ਨੂਿੰ "ਸਗਫਟ ਕਾਰਡ ਰਿੀਦ ਅਟੈਚਮ਼ੈਂਟ" ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਰਿੀਦਾਂ ਵਾ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ੍ਰੀ੍ੇਡ ਸਲਫਾਫਾ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
ਲਾਜ਼ਮੀ:

ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸਕਿਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸਚਤਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਸਜਵੇਂ, ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਜਵੇਂ ਸਕ: ਅਿਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੈਰ-CCSP ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਇਿੰ ਟਰਸਵਊ ਼੍ੈਂਟ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਦੀ, ਕਮੀਜ਼, ਜੱ ਤੇ, ਸਕਤਾਬਾਂ, ਆਸਦ ਲਈ):

ਅਸਧਕਾਰਤ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤਖਤ

ਤਾਰੀਖ਼
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BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING (BFET) PARTICIPANT REIMBURSEMENT
DSHS 07-103 PJ (REV. 10/2021) Punjabi

ਲਾਇੰਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਮ਼ੈਂ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤ ਹਾਂ ਸਕ:
• ਮੈਨਿੰ ੂ ਉ੍ਰੋਕਤ ਜਾਰੀ ੍ਰਾ੍ਤ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਮੈਨਿੰ ੂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਿੰ ਿਥਾ ਤੋਂ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ੍ਰਾ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ: ਹੋਰ BFET ਿਿੰ ਿਥਾਵਾਂ, WorkFirst,
LEP ੍ਾਥਵੇਿ, ਆਸਦ।
• ਮ਼ੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱ੍ਰ ਦੱ ਿੇ ਅਨਿਾਰ ਕਿੰ ਮ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਹਾਇਤਾ (ਸਗਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਿਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ।
• ਲਾਭ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ BFET ਅਯੋਗਤਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਫਿੰ ਡ ਵਾ੍ਿ ਕਰਨੇ ੍ੈਣਗੇ।
ਂ ਨ ਅਤੇ ਸਗਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਰਿੀਦ ਵਾ੍ਿ ਕਰ ਸਦਆਂਗਾ।
• ਜੇ ਮੈਨੰ "ਕਗਫਟ ਾਰਡ ਰਸੀਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ" ਿਰਾਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮ਼ੈਂ ਿਾਰੀਆਂ ਈਧ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਿਤਖਤ

ਤਾਰੀਖ਼
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