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ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਧ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਰਿਵਾਿ ਦਾ ਮੁਖੀ) 

      

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਿ 

      

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਮੀ) 

• ਤੁਸੀ ਂਯੋਗ ਹ ੋਸਾਨ ਼ਿੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਓ। 

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨ ਼ਿੰ  ਸਬ ਤ ਧਦਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਾੀਂਗ।ੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਸ ਰਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਰਦਦੰੇ ਹੋ ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਦੇ 

ਅਰਿਕਾਿੀਆੀਂ ਦਆੁਿਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਰਵਿੱਚ ਿਖੋਾਿੜੀ ਦ ੇਜਾੀਂਚਕਿਤਾਵਾੀਂ ਸਮੇਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਕਿਮਚਾਿੀਆੀਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਦੇ ਲਈ 

ਸੰਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• Department of Social and Health Services (ਸਮਾਧਜਕ ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਧਵਭਾਗ) ਨ ਼ਿੰ  ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ Health Care Authority (ਰਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਅਰਿਕਾਿੀ) ਅਤੇ ਹਲੈਥ ਬਨੈੀਰਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਆੁਿਾ ਪਰਬੰਰਿਤ ਰਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• WAC 388-418-0005 ਰਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਪਤਾ, ਆਮਦਨ, ਆਧਦ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਓ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਤਿੀਕ ਤਿੱਕ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦਓ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂTANF ਗ੍ਾਟਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ Division of Child Support (ਬਿੱਰਚਆੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਵਭਾਗ) (DCS) ਨਾਲ ਸਰਹਯਗੋ ਕਿ।ੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਬਿੱਚੇ (ਬਿੱਰਚਆੀਂ) ਲਈ ਬਿੱਰਚਆੀਂ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਿਨ, ਸੋਿਣ ਜਾੀਂ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਪਤਿਤਾ (ਜੇਕਿ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੋਵ)ੇ ਸਥਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ DCS 

ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿ ਿ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀ ੀਂ DCS ਨਾਲ ਸਰਹਯਗੋ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕੇਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਹ ਰਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇਹ ਰਵਸਵਾਸ ਕਿਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਿਨ ਹੈ ਰਕ DCS ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਰਚਆੀਂ, ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਬਿੱਰਚਆੀਂ ਨ ੰ  ਗਿੈ-ਰਨਗਿਾਨ ਮਾਤਾ ਜਾੀਂ ਰਪਤਾ ਤੋਂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਹੈ। 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਦ ੇਹੋ ਜਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਦ ਜੇ ਸਿੋਤਾੀਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦਓ ਅਤੇ ਉਧਿਤ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। 

• ਲੋੜੀਦਂੀ ਧਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਧਿਆਵਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ। 

• ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕ਼ਿੰਮ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

• ਸਾਨ ਼ਿੰ  ਦਿੱਸੋ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਰਕ ਕਈੋ ਹੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ।ੇ 

• ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਧਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਸਮੀਧਿਆਵਾਂ ਧਵਿੱਿ ਸਧਹਯਗੋ ਕਰੋ। 

• ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸਿਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਿੀਦਣ ਲਈ ਕਿ।ੋ 

• ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸਿਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿ।ੋ 

• ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  Social Security Numbers (ਸਮਾਧਜਕ ਸੁਰਿੱਧਿਆ ਸ਼ਿੰਧਿਆਵਾਂ) (SSN) ਜਾੀਂ ਇਮੀਗਰਸੇਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਸਿਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ 

ਪਰਦਾਨ ਜ਼ਿ ਿ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਅਿਜ਼ੀ ਨਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਿਾੀਂ ਲਈ SSN ਜਾੀਂ ਇਮੀਗਰਸੇਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਯਗੋਤਾ 

ਰਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹਵੋੇ, ਤਾੀਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਸਾਿ ੇਮੈਂਬਿਾੀਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੋਤਾੀਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਿ ਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਮੀ) 

• ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤ,ੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਿਕਾਿਤ ਪਰਤੀਰਨਿੀ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਅਰ ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। 

• DSHS ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਧਵਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

• ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁਦੰੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ 7 ਰਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 

• ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਲੇੇ ਿਸੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ। 

• ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆੀਂ ਰਵਿੱਚ, 30 ਰਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਰਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦਣੇਾ। 

• ਤੁਸੀ ਂOffice of Fraud and Accountability (ਿੋਖਾਿੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਰਫ਼ਸ) ਦ ੇਰਕਸੇ Fraud Early Detection (ਿੋਿਾਿੜੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ) 

(FRED) ਦੇ ਜਾਂਿਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾੀਂਚਕਿਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਿ ਦ ੇਅਦੰਿ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਜਾੀਂਚਕਿਤਾ ਨ ੰ  

ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿੇਗਾ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮਰੇੇ ਕਸੇ 'ਤੇ ਧਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਪ੍ਬ਼ਿੰਿਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਪਰਬੰਿਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿਾੀਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾੀਂ ਰਕਸੇ ਸੁਪਿਵਾਈਜ਼ਿ ਜਾੀਂ ਪਰਬੰਿਕ ਨ ੰ  ਰਵਵਾਰਦਤ ਫਸੈਲੇ ਜਾੀਂ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• Temporary Assistance for Needy Families (ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਿਾੀਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ) (TANF) ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਤਰਹਤ 60-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾ 

ਰਨਯਮ ਦੇ ਬਾਿ ੇਸਾਨ ਼ਿੰ  ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ   ਰ ਰ ਸ ਧਿਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ), ਜਾੀਂ ਬਿੱਰਚਆੀਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਬਰਸਡੀਆੀਂ 'ਤੇ 

ਲਾਗ  ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ EBT ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਪਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾ ਂ

• ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ: EBT ਕਾਿਡ ਦਆੁਿਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲਾਭ DSHS ਨ ੰ  ਰਪਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੇਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਗ ੇਰਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾੀਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਭਾਗ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾੀਂ ਦੀ ਦਿੁਵਿਤੋਂ ਜਾੀਂ ਨਕਦ ਜਾੀਂ ਮੁਿੱਲ ਵਾਲੀਆੀਂ ਦ ਜੀਆੀਂ ਵਸਤ ਆੀਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਾੀਂ ਦੇ ਵਟਾੀਂਦਿੇ (ਤਸਕਿੀ) ਜਾੀਂਚ ਰਵਿੱਚ 

ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੇਗਾ। 

• EBT ਕਾਰਡ ਨ ਼ਿੰ  ਬਦਲਣਾ: ਅਸੀ ੀਂ EBT ਕਾਿਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੈਸ ੇਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਆਪਣਾ EBT ਕਾਿਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ personal identification number (ਰਨਿੱ ਜੀ 

ਪਛਾਣ ਸਰੰਖਆ) (PIN) ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਿਿੱਖ।ੋ 

• ਵਿੱਿ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ EBT ਕਾਰਡ: ਜਕੇਿ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਿੱਕ ਲਗਾਤਾਿ ਕਈ ਮਹੀਰਨਆੀਂ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾੀਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦ ੇਹੋ ਜਾੀਂ ਕਈ ਮਹੀਰਨਆੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਿ ਬਕਾਇਆ 

ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਦ ੇਹੋ, ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਥਤੀ ਜਾੀਂ ਲਾਭਾੀਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।  
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ਉਹ ਗਿੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਪਤਾ ਹਣੋੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (Basic Food) (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) 

• ਅਸੀ ਂBasic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਲਈ ਅਰ ੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਜੀਆੀਂ ਫੈਡਿਲ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਾੀਂਚਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾੀਂ ਰਕ ਉਹ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਹੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਿ ਕਈੋ ਜਾਣਕਾਿੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨ ੰ  Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਨਾ ਰਮਲੇ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ 

ਅਰਜਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਜਸ ਬਾਿ ੇਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਿਾਰਿਕ ਮਕੁਿੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) 

ਦੇ ਰਨਯਮਾੀਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕ ੇਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿੁਮਾਨੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕ,ੇ ਜਿੁਮਾਨੇ, ਜਾੀਂ ਸੰਭਵ ਤਿੌ 'ਤੇ ਕੈਦ ਤਿੱਕ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਧਕਸ ੇਅਧਿਕਾਰਤ ਪਿ੍ ਨ ਧਵਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਿੀ  ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਨਕਦੀ, ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਧਥਆਰ, ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਿੀ  

ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਵਚੇਦੇ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਿਦ,ੇ ਵਟਾੀਂਦਿਾ ਜਾੀਂ ਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹੋ (ਤਸਕਿੀ), ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 'ਤੇ ਪਰਹਲੇ 

ਜੁਿਮ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਿ ਭਿ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤਿੱਕ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਿੀ ਿਰਹਦੰੀ ਹੈ 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ੀਂ Washington ਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਹਿੋ ਸ ਬੇ ਰਵਿੱਚ ਲਾਭਾੀਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦਦੰੇ ਹ।ੋ  

• ਜ ੇਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਦੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਧਵਿੱਿ ਧਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਰਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਦੰੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ 

ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਪਰਹਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਮੰ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦ;ੇ ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਦ ਜੀ 

ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦੇ; ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿ ਵਾਿ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦੇ। 

• ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਤੋਂ Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਧਨਯਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ ਚੀਬਿੱਿ 

Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਜੁ਼ਿਮਾਨਾ ਚਤੇਾਵਨੀ ਰਵਿੱਚ ਦਿੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹ ੋਧਕ ਧਵਭਾਗ Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿਰਧਿਆ ਂਨ ਼ਿੰ  ਼ਿਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲ  ਿਰਧਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਓ। ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ੀਂ 

ਇਹਨਾੀਂ ਖਿਰਚਆੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀ ੀਂ ਰਦਦੰੇ ਹ ੋਅਤੇ ਸਬ ਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਹ ਕਰਹ ਿਹ ੇਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਕ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ 

ਖਿਰਚਆੀਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੀਏ ਰਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਹੋਿ Basic Food (ਮ ਲ ਭੋਜਨ) ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ। 

ਉਹ ਗਿੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਪਤਾ ਹਣੋੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਨਕਦੀ) 

• Temporary Assistance for Needy Families (ਲੋੜਵ਼ਿੰਦ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ) (TANF) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਰਿਕਾਿDivision of Child Support (ਬਿੱਰਚਆੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਵਭਾਗ) ਨ ੰ  ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਅਿਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕ DCS ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਤਿੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਣ ਦਾ ਦਣੇਦਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  TANF 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਿਾਨ ਬਿੱਚ ੇਲਈ 

ਬਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਤੁਰ਼ਿੰਤ DCS ਨ ਼ਿੰ  ਦਿੱਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂTANF ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬ਼ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  DCS ਨ ੰ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਿੇ ਜ਼ਿ ਿ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਿਦ ੇ

ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਬਿੱਚਾ ਦ ਜੇ ਥਾੀਂ ਚਲਾ ਰਗਆ ਹ ੈਜਾੀਂ ਮੇਿਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਰਗਆ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂTANF ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਸਥਾਈ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਹਾਊਰਸਗੰ ਦੇ ਖਿਰਚਆੀਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਿ  ਪਸੈੇ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਿਕਾਿ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ U.S. Department of Agriculture (ਅਮਿੀਕੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ) (USDA) ਦ ੇਨਾਗਰਿਕ ਅਰਿਕਾਿਾੀਂ ਦੇ ਰਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆੀਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਮ ਲ ਦੇਸ, ਰਲੰਗ (ਰਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਨਸੀ ਿਝੁਾਨ ਸਮੇਤ), ਿਾਿਰਮਕ ਪਥੰ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਿ, ਿਾਜਨੀਰਤਕ ਰਵਸਵਾਸ, ਜਾੀਂ ਪੁਿਾਣੀ 

ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਿਕਾਿ ਗਤੀਰਵਿੀ ਲਈ ਬਦਲਾ ਜਾੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਿਵਾਹੀ ਦ ੇਆਿਾਿ 'ਤੇ ਰਵਤਕਿਾ ਕਿਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅੰਗਿਜੇ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਭਾਸਾਵਾੀਂ ਰਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਕਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਅਪਾਹਜ ਰਵਅਕਤੀਆੀਂ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 

ਲਈ ਸੰਚਾਿ ਦੇ ਰਵਕਲਰਪਕ ਸਾਿਨਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਬਿਲੇ, ਵਿੱਡਾ ਰਪਰੰਟ, ਆਡੀਓਟਪੇ, ਅਮਿੀਕੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸਾ), ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੰ  ਏਜੰਸੀ (ਸ ਬਾ ਜਾੀਂ ਸਥਾਨਕ) ਨਾਲ 

ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਲਾਭਾੀਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਹੜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਬਲੇੋ ਹਨ, ਉਿੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਬੋਲਣ ਰਵਿੱਚ ਅਸਮਿਥ ਹਨ, ਉਹ (800) 877-8339 

'ਤੇ ਫੈਡਿਲ ਿੀਲੇਅ ਸਿਰਵਸ ਿਾਹੀ ੀਂ USDA ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਰਵਤਕਿ ੇਦੀ ਕੋਈ ਰਸਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ, ਰਸਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਫਾਿਮ AD-3027, USDA ਪਰੋਗਿਾਮ ਰਵਤਕਿਾ ਰਸਕਾਇਤ ਫਾਿਮ ਭਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ https://www.usda.gov/sites/default/ files/documents/ad-3027.pdf, ਰਕਸੇ ਵੀ USDA ਦਫਤਿ ਤੋਂ, (833) 620-1071 

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਕੇ, ਜਾੀਂ USDA ਨ ੰ  ਸੰਬੋਰਿਤ ਪਿੱਤਿ ਰਲਖ ਕ।ੇ ਪਿੱਤਿ ਰਵਿੱਚ ਰਸਕਾਇਤਕਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਿ, ਅਤੇ ਕਰਥਤ ਤਿੌ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਰਲਖਤੀ 

ਵਿਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ Assistant Secretary for Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਿਕਾਿਾੀਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕਿੱਤਿ, ASCR) ਨ ੰ  ਕਰਥਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਿਕਾਿਾੀਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਕਸਮ ਅਤੇ ਰਮਤੀ ਬਾਿੇ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਰਿਆ ਹਇੋਆ AD-3027 ਫਾਿਮ ਜਾੀਂ ਪਿੱਤਿ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1. ਡਾਕ ਪਿੱਤਰ: Food and Nutrition Service, USDA 

1320 Braddock Place, Room 334 
Alexandria VA 22314; 

2. ਫੈਕਸ: (833) 256-1665 ਜਾੀਂ (202) 690-7442; ਜਾੀਂ 

3. ਈਮਲੇ mailto:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਿ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸਸੰਥਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਾੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ/ਿਹੀ ਹਾੀਂ ਰਕ DSHS ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਨੈ ੰ  ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਪਰੋਗਿਾਮਾੀਂ 'ਤੇ ਮੇਿ ੇਅਰਿਕਾਿ ਅਤੇ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਿੀਆੀਂ ਮਨੈ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾੀਂ ਰਕ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਇਹ ਮੇਿੀ ਯਗੋਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਪਿ ਮਨੈ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਲਈ ਰਜ਼ਮੰੇਵਾਿ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਜਾੀਂ ਅਪਿਾਰਿਕ ਜਿੁਮਾਰਨਆੀਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁਦੰਾ/ਹੁੰਦੀ ਹਾੀਂ।  

ਰਬਨੈਕਾਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਦਸਤਖਤ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿੀਕ 

       
ਸਰਹ-ਰਬਨੈਕਾਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਦਸਤਖਤ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿੀਕ 

       

DSHS ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ACES ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਿ:         ਦਸਤਖਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ। 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fad-3027.pdf&data=05%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C83a697f57d8e4e59ebd708db4658942f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638181119017309982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FPK1WqBIwJJmJVunZm570MDiAkg6yjthCfERMjdwvn0%3D&reserved=0
mailto:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov

