
  

      
 

                      

   

    
   
    

     
   

      
 

  
      

      
     

   

   
     

          
            

             

         

    
       

          

          

   

          
   

          

          
                   

 
 

  
     

      
 

    

      

      

     
                 

            

        
                  

     

                

                

     
                 

 
  

          

       

     
                     

    
                           

       

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
Mid-Certification Review 

ਲਾਭ ਲੈਣ ੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁ ੰ ੂ ਡਾਕ, ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹ  ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੇ ਜਾਰੀ ਰ ਹਾਨ ੌ 
ਨਗਦ ਰਕਮ ਲਈ: 
 ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ; 

 ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਓ; 

 ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਓ; 

ਅਤੇ 

 ਇਸ ਜਾਇਜ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ: 
 ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸੁਆਲ 3, 4, 5 ਜਾਂ 12 ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ 

ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਲਈ: 
 ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸੁਆਲ 3, 4, 5 ਜਾਂ 12 ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। 
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਸਰਫ਼ ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸ  ਲਾਭਾਂ 
ਿਵਚ ਸੰ ਭਵ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਿਵਚਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਇਸ ਜਾਇਜ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 
1. ਨਾਂ, ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਂ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਪਛਾਣ ( ID) ਨੰ ਬਰ 

ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ  ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਜੇ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਮੁਢਲਾ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ 

ਸੈੱਲ ਘਰ ਮੈਸੇਜ 

ਦੂਜਾ/ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ 

ਸੈੱਲ ਘਰ ਮੈਸੇਜ 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਿਗਆ ਹੈ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਨਾਂ 
ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਕੀ ਤੁਸ  ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਭ 

ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ? 
ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਹਾਂ ਨਹ  

ਹਾਂ ਨਹ  

3. ਗਰਭਵਤੀ (ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ) 
ਕੀ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਨਾਂ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

4. ਨਗਦ ਰਕਮ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ (ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ) 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦ ਰਕਮ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਮਾਲਕ ਚੈਿਕੰ ਗ ਬੱ ਚਤ ਸਟਾੱਕ ਬਡ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

5. ਗੱ ਡੀਆਂ (ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ) 
ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਗੱ ਡੀ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਮਾਲਕ 
ਮੇਕ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਫ਼ੋਰਡ, 

ਡੌਜ) 
ਮਾੱਡਲ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: 
ਫ਼ੋਕਸ, ਿਨਓਨ) 

ਮਾੱਡਲ ਦਾ ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: 
19 9 8, 2004)  

ਮੌਜੂਦਾ ਮੱ ੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੀ ਇਹ ਗੱ ਡੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ? 

ਹਾਂ ਨਹ  

6. ਨਵ  ਆਮਦਨ/ਆਮਦਨ, ਜੋ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

ਕੀ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਮਲਣੀ ਬੰ ਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

(ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਨਵ  ਨੌ ਕਰੀ/ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱ ਤਾ/ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ/ L&I ਲਾਭ/ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ) 
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰਤੋ ਕੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਆਮਦਨ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਸ਼ੁਰੂ ਬੰ ਦ 
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7. ਲਾੱਟਰੀ ਜਾਂ ਜੂਏ ਿਵਚ ਿਜੱ ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 

ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਲਾੱਟਰੀ ਜਾਂ ਜੂਏ ਿਵਚ $4 ,2  50  ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਿਜੱਤੀ ਹੈ? 

ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਕਮ ਿਜੱ ਤਣ ਦਾ ਸ੍ਰਤੋ ਿਜੱ ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ( ਟੈਕਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ) ਰਕਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

$ 

8. ਕਮਾਈਆਂ/ ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ 

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ 
ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: $10 ਫ਼ੀ 
ਘੰ ਟਾ/ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $1  200 /  

$2 ਫ਼ੀ ਬੁਸ਼ਲ) 

ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: 
10 ਵ  ਅਤੇ 25ਵ / ਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 

ਹਰ ਮੰ ਗਲਵਾਰ/ ਰੋਜ਼ 

$ ਫ਼ੀ 

$ ਫ਼ੀ 

ਜੇ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਨਾ ਆਸਿਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱ ਥ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 20 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ 

ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂ ਨਹ  

9. ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 

ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ( ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੱ ਸੋ) ਨਹ  

ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਂ 
ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 

ਰਕਮ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਹਰ 

ਮਹੀਨੇ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

$ $ 

10. ਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ 
ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰਤੋ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ/ ਬਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ/ L&I ਲਾਭ/ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱ ਤਾ) 

ਅਕਸਰ ਿਕਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

(ਉਦਾਹਰਣਾਂ: 
ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ/ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ) 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਰਕਮ 

$ 

$ 

11. ਿਕਰਾਇਆ/ਮਰੌਟਗੇਜ/ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਦੱ ਸੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਲਾਨਾ ਰਕਮਾਂ ਦੱ ਸੋ 

ਮੌਰਟਗੇਜ਼/ ਿਕਰਾਇਆ: $ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਟਗੇਜ/ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹ  

ਉਸਨੇ ਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: $ 

ਤੁਸ  ਿਕੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: $ 

ਥਾਂ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ: $ 

ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ: $ 

ਸੰ ਪਤੀ ਟੈਕਸ: $ 

ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੀਮਾ: $ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ ਕਡੋਮੀਨੀਅਮ ਫ਼ੀਸ: $ 

12. ਿਬਜਲੀ/ਪਾਣੀ/ਗੈਸ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਤ ਅਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਿਬਜਲੀ/ ਪਾਣੀ/ ਗੈਸ ਆਿਦ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਹੀਿਟੰ ਗ ( ਿਬਜਲੀ/ ਗੈਸ) ਿਬਜਲੀ (ਹੀਿਟੰ ਗ ਨਹ ) ਪਾਣੀ ਘਰ/ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸੀਵਰ 

ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ 
ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ੂਨ (LIHEAA) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 
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13. ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਿਵਭਾਗ, 19 9 3 ਦੇ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਵਲ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ  ਪਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਸ 

ਏਜੰ ਸੀ ਵਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। । ਜੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ, ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਨੱਜਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੇ 

ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: Washington State Elections Office PO Box 

40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881). 

ਕੀ ਤੁਸ  ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਵਆਉਣਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹ  

14. ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮ ਦੱ ਸਦਾ/ ਦੱ ਸਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਵਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੱ ਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰ ਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣ- ਬੁਝਕੇ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਿਜਸ ਬਾਰੇ 

ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ 
ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਮ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ/ ਿਦੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ- ਬੁਝਕੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਨੇ ਮ ਨਾ ਮੰ ਨਣਾ, ਇਸ ਿਵਚ ਅਯੋਗਤਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ 

ਮ ਆਮਦਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹ  ਿਦੰ ਦਾ/ ਿਦੰ ਦੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਗਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
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