
1.  ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  
www.ebtedge.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ  
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

2.  ਪੁਆਇੰਟ-ਆੱਫ਼-ਸੇਲ (POS) ਟਰਹਿਨਲ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest  
EBT ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਲਰਕ/ਕੈਿੀਅਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹਦਓ।

3.  ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਹਕਿੜੇ ਖਾਤੇ (ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨਗਦ) ਹਵੱਚੋਂ 
ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਿੈ।

4.  ਕੀਪੈਡ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਭਰੋ। ਟਰਿੀਨਲ 
‘ਤੇ **** ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।

5.  OK ਜਾਂ ENTER ਬਟਨ ਦੱਬੋ।
6.  ਕਲਰਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਕਿ ਭਰਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YES ਦਾ ਬਟਨ 

ਦੱਬੋ।
7.  ਕਲਰਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਰਸੀਦ ਦਏਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਰਸੀਦ ‘ਤੇ ਹਦੱਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੀ ਿੈ।
8.  ਇਿ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਨਵੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਜਾਣ ਸਕੋ।

ਜੇ ਕੰਹਪਊਟਰ ਹਸਸਟਿ ਹਵੱਚ ਸਿੱਹਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਟੇਲਰ ਤੁਿਾਡੇ EBT  
ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਰਕਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਹਦੰਦਾ  
ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੈਲੇਂਸ ਹਵੱਚ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ  
ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਡੇ ਿੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਿਿੀਨੇ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਿੋ ਸਕਦਾ  
ਿੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਡਾ ਬੈਲੇਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ  
ਦਾ EBT ਸਿਾਯੋਜਨ ਨੋਹਟਸ ਤੁਿਾਨੰੂ ਭੇਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇ ਿੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਿਨ ਕੀਤਾ  ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇ ਿੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਿਨ ਕੀਤਾ  
ਜਾਂਦਾ ਿੈਜਾਂਦਾ ਿ?ੈ?

ਿਰ ਿਿੀਨੇ ਤੁਿਾਡੇ EBT ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਲਾਭ ਤੈਅਿੁਦਾ ਹਦਨ 'ਤੇ ਿੀ ਜਿ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਹਦਨ ਵੀਕਐਡਂ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਛੁੱ ਟੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੈਹਸਹਫ਼ਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 
9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਿਿੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਹਵੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ 
ਅਗਲੇ ਿਿੀਨੇ ਹਵੱਚ ਜਿ੍ਾ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਿੈਨੰੂ ਿੇਰੇ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਹਿਲਣਗੇਿੈਨੰੂ ਿੇਰੇ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਹਿਲਣਗ?ੇ?

ਤੁਸੀਂ ਦੇਿ ਭਰ ਹਵਚਲੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ATMs (ਹਸਰਫ਼ ਨਗਦ 
ਲਾਭਾਂ ਲਈ) ਹਵੱਚ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਹਜੱਥੇ 
ਤੁਿਾਨੰੂ Quest (Quest) ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ Quest (Quest) ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀੰ ਆਉਂਦਾ,  
ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਿੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਹਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੈਿ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।

ਿੈਂ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਿੈਂ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QuestQuest  EBTEBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰ  ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ??

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਿ ਹਗਆ ਿੈ, ਚੋਰੀ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਜਾਂ 
ਖ਼ਰਾਬ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ (ਫ਼ੌਰਨ ਬੰਦ) ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 
888-328-9271 'ਤੇ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਜੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ??

ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QUESTQUEST  EBTEBT ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

1.  ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ।
2.  ਆਪਣਾ PIN ਭਰੋ ਅਤੇ OK  ਜਾਂ  ENTER  ਬਟਨ ਦੱਬੋ।
3.  WITHDRAW CASH ਦੇ ਹਨਿਾਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹਿਰ CHECKING ਚੁਣੋ
4.  ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਿ ਨੰੂ ਡਾੱਲਰ ਦੀ ਸਿੁੱ ਚੀ ਰਕਿ ਹਵੱਚ ਭਰੋ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, $20, 

$40, $60, ਆਹਦ)।
5. ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਿੈ,
   •  ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਲਈ YES ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
   •  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ NO 

ਚੁਣੋ।
6.  ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ, ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ATM ਹਵੱਚ ਰਹਿ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 888-328-9271 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
7. ਆਪਣੀ ਨਗਦੀ ਹਗਣੋ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ।
8.  ATM ਰਸੀਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਗਦੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਵਖਾਇਆ 

ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ATM ਿਿੀਨ ਰਾਿੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਰ ਵਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਗਦੀ  
'ਤੇ ਸੀਿਾ ਲਾਈ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ATM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਦੀ ਲਾਭ ਕਈ  
ਵਾਰੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ATM ਤੋਂ ਿਰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਿਰ ਿਿੀਨੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਾਭ ਤੁਿਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਿ੍ਾ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ 
ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਜਵੇਂ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦੀ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, 
ਤੁਿਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹਵਚਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ 
ਗੁਆਚਦਾ, ਚੋਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਿੈਂ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਿੈਂ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QuestQuest  EBTEBT ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਕਵੇਂ  ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਕਵੇਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ??

ਆੱਟੋਿੇਹਟਡ ਟੈਲਰ ਿਿੀਨ ਆੱਟੋਿੇਹਟਡ ਟੈਲਰ ਿਿੀਨ (ATM)(ATM) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ  'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ 
QUESTQUEST  EBTEBT  ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰੋਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰੋ

(ਹਸਰਫ਼ ਨਗਦੀ ਲਾਭ ਕੱਢਣ ਲਈ; ATM ਰਾਿੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ 
ਪਿੁੰ ਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ)

ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 16-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ 
ਨੰਬਰ ਿੈ।

ਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿ?ੈ?

ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰਡ 
ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਿ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਹਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, 
ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਹਦਨ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਜੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕੰਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਜੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕੰਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ??

PIN ਚਾਰ-ਅੰਕ ਦਾ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ 
ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। EBT ਕਾਰਡ PIN  
ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਕੰਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ PIN ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ!  
ਜੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡਾ PIN ਪਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਲਾਭ ਵਾਪਸ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਇਿ ਹਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਿੈਕੀ ਇਿ ਹਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਿ?ੈ?

ਫ਼ੌਰਨ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ PIN ਚੁਣੋ ਜਾਂ www.ebtedge.comwww.ebtedge.com    
‘ਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ebtEDGE ਿੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ PIN ਬਦਲੋ।

ਜੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਿੇਰਾ ਜੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਿੇਰਾ PINPIN ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ  ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ?

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ 
ਤਰੀਕਾ ਿੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.ebtedge.comwww.ebtedge.com ‘ਤੇ ਜਾਂ ebtEDGE 
ਿੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਿੇਿਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਿੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਹਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾਿੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਹਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ??

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ PIN ਭਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਿੀ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਤੰਨ 
ਿੌਕੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੀ PIN ਨਿੀਂ ਭਹਰਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ਲੌਕ (ਬੰਦ) ਕਰ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਖੁਲ੍ਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ DSHS 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਿਾਿਹਲਆਂ ਹਵੱਚ, 
ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ATM ਹਵੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ATM ਹਵੱਚ  
ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਿੋਏਗਾ, ਜੇ ਿੈਂ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਿੋਏਗਾ, ਜੇ ਿੈਂ ਗ਼ਲਤ PINPIN ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਿਾਂ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਿਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ DSHS ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ 
ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (CSO) ਹਵੱਚ ਖੁ਼ਦ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰ-ਅੰਕ ਦਾ PIN ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ PIN ਜਾਂ “1234, ਜਾਂ “0000” ਵਰਗਾ 
ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਹਜਿਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਚੁਣੋ।

ਿੈਂ ਿੈਂ PINPIN ਹਕਵੇਂ ਚੁਣਾਂ ਹਕਵੇਂ ਚੁਣਾਂ??

ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਹਨਕ ਬੈਨੇਹਫ਼ਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਹਨਕ ਬੈਨੇਹਫ਼ਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (EBT)(EBT) ਅਤੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ  ਅਤੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QuestQuest  

EBTEBT ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਰਡ ਲਈ  ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ — ਇਿ ਆਪਣੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ — ਇਿ ਆਪਣੇ 
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਸਿੂਲਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਸਿੂਲਤ 
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ 
ਹਕਸੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest 
EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਿਕਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਿਾਹਿਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਸਟੋਰਾਂ  
ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ 
Quest EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ATMs ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕੱਢ  
ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸਟੋਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ  QUESTQUEST  EBTEBT  ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰੋਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰੋ

ਇਿ ਕੰਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਸਾਨ ਿੈ!ਇਿ ਕੰਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਸਾਨ ਿੈ!

ਤੁਿਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ POS ਿਿੀਨ ਜਾਂ ਚੈਕਆਉਟ ਹਸਸਟਿ ਦੇ ਿਰ ਹਕਸਿ  
ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਖ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਤੁਿਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਤੁਿਾਡੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ 
ਦੀ ਹਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਰਕਿ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ 
ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖੁੱ ਲ੍ੇ  ਪੈਸੇ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦੀ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਰਿ-ਨਗਦ ਹਨਕਾਸੀ ਲਈ ਵਰਤ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ (ਸਾਬਣ, ਡਾਇਪਰ ਆਹਦ) ਖਰੀਦਣ 
ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿੋ, 
ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੈਿ ਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਲਰਕ 
ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ PIN ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ PIN ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ,  
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜੇ ਿੈਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਿੈਂ ਆਪਣਾ PINPIN ਭੁੱ ਲ ਹਗਆ/ਗਈ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਏਗਾ ਭੁੱ ਲ ਹਗਆ/ਗਈ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਏਗਾ??

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਖ਼ਆਲ ਹਕਵੇਂ ਰੱਖਾਂਿੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਖ਼ਆਲ ਹਕਵੇਂ ਰੱਖਾਂ??
1.  ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
2.  ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ PIN ਨਾ ਹਲਖੋ।
3.  ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।

4.  ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਾ ਿੋੜੋ।
5.  ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਚੁੰ ਬਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ, ਿਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆਹਦ ਵਰਗੇ 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਹਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
6.  ਇਸ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱ ਪ ਹਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਜਵੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰ ਦਾ ਡੈਿਬੋਰਡ।
7.  ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਾਭ ਹਿਲ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 

ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਿਿੀਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿੈ।
8.  ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
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USDA ਇੱਕੋ ਹਜਿਾ ਿੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿੈ।

ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.ebtedge.com  ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ ਜਾਂ ebtebtEDGE ਿੋਬਾਈਲ ਐਪEDGE ਿੋਬਾਈਲ ਐਪ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ  ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ  
QuestQuest  EBTEBT    
ਕਾਰਡ ਦੀ  ਕਾਰਡ ਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਹਚਤਾਵਨੀਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਹਚਤਾਵਨੀ::
ਹਕਸੇ ਹਕਸੇ EBTEBT ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਹ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ  ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਹ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਇਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ 
ਿੈ ਹਜਵੇਂ: ਨਕਦ, ਨ਼ਿੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਹਥਆਰ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੈ ਹਜਵੇਂ: ਨਕਦ, ਨ਼ਿੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਹਥਆਰ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ 
ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਰਟੇਲਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਰਟੇਲਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਿੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਰਾਦਤਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਰਾਦਤਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚ 
ਅਪਰਾਹਧਕ ਿੁਕੱਦਿਾ ਿਾਿਲ ਿੈ। ਅਪਰਾਹਧਕ ਿੁਕੱਦਿਾ ਿਾਿਲ ਿੈ। 

ਜਾਂ

888-328-9271
711 (TTY  ਸਟੇਟ ਹਰਲੇਸਟੇਟ ਹਰਲੇ)
800-833-6385 (ਟੈਲੀਬ੍ਰੇਲਟੈਲੀਬ੍ਰੇਲ)

ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ 
ਿੋ ਅਤੇ POS ਿਿੀਨ ਕੰਿ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਕੈਿੀਅਰ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਵਾਊਚਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਿ ਭਰੇਗਾ। ਕੈਿੀਅਰ 
ਤੁਿਾਡਾ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਜੰਨੀ ਰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਚ 
ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਹਲਖੇਗਾ। ਕੈਿੀਅਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ PIN ਨਾ ਦੱਸੋ। ਕੈਿੀਅਰ ਇਿ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭ 
ਸਬੰਧੀ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਿਨ; ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਗਦ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤੇ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਕਿ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਾਊਚਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ 
ਕਾਪੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਿ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਿ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਪਛਲੀ EBT ਰਸੀਦ ਦੀ 
ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਹਵੱਚੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 
ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਰਕਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੋਰ ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਿੈਨ੍ੁਅਲ 
ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਅਿਲ ਹਸਰੇ ਨਿੀਂ ਚਾੜ੍ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਔਿ ਸੇਲ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਔਿ ਸੇਲ (POS)(POS) ਿਿੀਨ ਕੰਿ ਨਿੀਂ   ਿਿੀਨ ਕੰਿ ਨਿੀਂ  
ਕਰ ਰਿੀ ਿੈਕਰ ਰਿੀ ਿ?ੈ?

ਨਿੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਰਫ਼ ATM ਤੋਂ ਜਾਂ POS ਿਿੀਨ ਰਾਿੀਂ ਨਗਦ ਰਕਿ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ 
ਿੋ, ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੈਿ ਬੈਕ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਆਪਣੀ 
ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਖਾਹਤਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸੁਆਲ ਿਨ।

ਕੀ ਿੈਂ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੀ ਿੈਂ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ EBTEBT ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਹਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਹਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ??  

ਇਿ ਫੰ਼ਡ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ POS ਿਿੀਨ  
'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਕੈਿ ਬੈਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜੇ ਿੇਰੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਜੇ ਿੇਰੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QuestQuest  EBTEBT ਕਾਰਡ ਹਵੱਚ  ਕਾਰਡ ਹਵੱਚ $10$10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੁੱ ਲ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੁੱ ਲ 
ਦੇ ਨਗਦੀ ਲਾਭ ਿਨ, ਤਾਂ ਿੈਂ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਕਢਾਵਾਂਗਾ/ਦੇ ਨਗਦੀ ਲਾਭ ਿਨ, ਤਾਂ ਿੈਂ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਕਢਾਵਾਂਗਾ/
ਕਢਾਵਾਂਗੀਕਢਾਵਾਂਗੀ??

ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ 
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦੀ। POS 
ਿਿੀਨ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਗਦ ਰਕਿ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਰਚਾਰਜ, ATM ਜਾਂ POS ਿਿੀਨ ਦੇ ਿਾਲਕ ਵਲੋਂ 
ਉਸ ਿਿੀਨ ਹਵੱਚੋ ਨਗਦ ਰਕਿ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਵੱਚ 
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈਿ 
ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੱਟ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦਓ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ATM ਜਾਂ 
POS ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਹਜੱਥੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ QuestQuest  EBTEBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਿਨਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਿਨ??

ਸਰਾਵਾਂ, ਬਾਰਸ, ਿਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਾਲਗ਼ ਲਈ 
ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਜੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜੂਆ 
ਖੇਡਣ, ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹਵਨ੍ਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਾਖੂ, ਭੰਗ ਜਾਂ ਭੰਗ ਨਾਲ 
ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਿਨਾਿੀ ਿੈ, ਹਵਖੇ EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ 
EBT ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੈ।

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਿੈਂ ਆਪਣੇ EBTEBT ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰਾਂ, 'ਤੇ ਕੋਈ  ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਕਰਾਂ, 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਨਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਨ??

ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜਿੜੇ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਿ 
ਅਗਲੇ ਿਿੀਨੇ ਹਵੱਚ ਜਿ੍ਾ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 274 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਕੁਝ ਿਾਿਹਲਆਂ ਹਵੱਚ, ਇਿ ਲਾਭ ਬਦਲੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ,  ਜੇ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ,  
ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿ?ੈ?

ਨਿੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਕੀ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਿੈਂ ਆਪਣੇ EBTEBT ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ??

EBT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਿਿੀਨੇ 
ਹਸੱਹਧਆਂ ਆਪਣੇ ਹਨਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਜਿ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਡਪਾੱਹਜ਼ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DSHS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ  
888-235-2954 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਡਪਾੱਹਜ਼ਟ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈਡਾਇਰੈਕਟ ਹਡਪਾੱਹਜ਼ਟ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿ?ੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,  
ਨੰੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖੁ਼ਦ ਦਾ ਵਾੱਹਿੰਗਟਨ Quest EBT ਕਾਰਡ  
ਅਤੇ PIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਅਕਤੀ  
ਨੰੂ ਚੁਣੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਿੋਏ ਲਾਭ ਬਦਲੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਿਕ 
ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਕੀ ਿੈਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਕੀ ਿ?ੈ?

ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਪਤੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ 
ਿਾਹਿਲ ਿੈ, ਲਈ 877-501-2233 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ DSHS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਦੱਸਣ ਲਈ www.washingtonconnection.orgwww.washingtonconnection.org 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੇ ਘਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿੈ,  ਜੇ ਘਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿੈ,  
ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿ?ੈ?

•   ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਚੋਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
•   ਜੇ ਤੁਸੀਂ PIN ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
•   ਆਪਣਾ PIN ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ।
•   ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ।
•   ਆਪਣੇ ਹਪਛਲੇ 10 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਣਨ ਲਈ।
•   ਦੋ-ਿਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
•   ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਿਨ।
•   ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਿਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਦਦ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਿੈਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਿੈਂ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ??  
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