ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਨਾਂ (ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ)

ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities








ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ)

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।

ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਿਵਚ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਵੀ ਹਨ, ਫਾਲੋ -ਅਪ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਿਨਿਫਟ ਐਕਸਚਜ ਵੱ ਲ

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WAC 388-418-0005 ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਿਜਵ, ਪਤੇ, ਆਮਦਨੀ ਆਿਦ ਿਵਚ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੰੂ ਦੇਣਾ।

ਜੇ ਤੁਸ TANF ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DCS) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਬੱ ਚੇ(ਬੱ ਿਚਆਂ) ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ) ਿਵਚ DCS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸ DCS ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ DCS ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ










ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰ ੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤ ਸੰ ਭਾਵੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ।

ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਬਾਬਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।

ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੇ. ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱ ਸਣਾ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ।

ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਨਾ।
ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਰਟੀ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਮਬਰਾਂ ਦੇ SSN ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।








ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ)

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।
DSHS ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਜੇ ਤੁਸ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ।
ਜਦ ਤੁਸ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਮੰ ਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱ ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (FRED) ਵਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ ਤੁਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ



ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਵੱ ਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ

ਿਕਸੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਡਿਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਵਾਿਦਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੁਨਰਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ


ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 60 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੰ ੁਦੀ।

ਤੁਹਾਡੇ EBT ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲਾਂ



ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ: EBT ਕਾਰਡ ਰਾਹ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ DSHS ਨੰੂ ਇਹ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ



ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱ ੁਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਣ (ਟ੍ਰੈਿਫਿਕੰ ਗ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।
EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਦਲ: ਤੁਹਾਡੇ EBT ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN)

ਤੁਸ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤ ਜਾਂ ਭੋਜਨ



ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੋ।
EBT ਕਾਰਡਾਂ ਿਵਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ: ਜੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ)

ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਨਾ ਿਮਲੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਟੇਲਰ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱ ੁਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਿਜਵ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਿਥਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਗਾਤ ਵਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ (ਟ੍ਰੈਿਫਿਕੰ ਗ) ਤਾਂ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਬੈਿਨਿਫਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ
ਇਹ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਜਵ ਿਕ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਹਨਾਂ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਅਸ ਇਹਨਾਂ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਨਾ ਰੱ ਖੀਏ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਨਕਦੀ)

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਲੈ ਕੇ ਤੁਸ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ
ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਵਚ DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ TANF ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਬੈਿਨਿਫਟ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DCS ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ TANF ਿਮਲਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ. ਿਜਵ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ
ਪਤੇ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਾਰੇ DCS ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ TANF ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁਸ ਵਾਧੂ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਸਿਵਲ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ (USDA), ਿਸਿਵਲ ਹੱ ਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ, USDA, ਇਸ ਦੀਆਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ USDA ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ USDA ਵਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੰ ੁਦੇ) ਿਵਚ ਨਸਲ,
ਰੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ (ਇਸ ਿਵਚ ਿਲੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ), ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਉਮਰ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ,
ਪਿਰਵਾਰ/ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਥਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਿਸਆਸੀ ਿਨਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਿਸਿਵਲ ਹੱ ਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੰ ੁਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵ ਸਾਧਨਾਂ (ਿਜਵ ਬ੍ਰੇਲ, ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ, ਆੱਡੀਓਟੇਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਿਦ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਅਸਮਰੱ ਥ
(ਅਪੰ ਗ) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ (202) 720-2600 (ਵਾੱਇਸ ਅਤੇ TTY) 'ਤੇ USDA ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਸਟਰ ਜਾਂ (800) 877-8339 'ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ
ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ USDA ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤ ਛੱ ੁਟ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹੋਏ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ USDA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ AD-3027 ਭਰੋ, ਜੋ
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ USDA ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ USDA ਨੰੂ ਸੰ ਬੋਿਧਤ
ਕਰਿਦਆਂ ਿਚੱ ਠੀ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਚੱ ਠੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
(866) 632-9992 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਿਚੱ ਠੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹ USDA ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਓ:
ਡਾਕ: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. ਫ਼ੈਕਸ: (202)690-7442; ਜਾਂ

1.

3. ਈਮੇਲ: program.intake@usda.gov

USDA ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮ ਇਹ ਿਬਆਨ ਦੇ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕ DSHS ਬੈਿਨਿਫਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮੈਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ
ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਪਰਾਧ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
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