
 

 

 ਨਗਦ ਰਕਮ ਜ� ਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
 Application for Cash or Food Assistance 
 ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਪੜਹ੍ਣ ਜ� ਭਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਦਦ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕਹ।ੋ 
 ਆਪਣ ੇਿਰਕਾੱਰਡ ਲਈ ਇਹ ਪੰਨਾ ਰੱਖ।ੋ 

ਮ� ਨਗਦ ਰਕਮ ਜ� ਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ�?  

ਤੁਸ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਕੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨ�, ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ 

ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੌਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਮਦ� ਹੋਣ।  

• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੋਰ ਲਾਭ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤਸੁ� ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਛਤੇੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਅਸ� ਮੰਗੀ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸ� 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ  ਿਦਓ। 

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਥਾਵ� ਲਈ www.dshs.wa.gov ਵੇਖੋ। 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 1-888-338-7410 'ਤੇ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ।  

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜੋ:  DSHS 
                                                        CSD-Customer Service Center 
  PO Box 11699 
  Tacoma, WA 98411-6699 
• ਤੁਸ� www.washingtonconnection.org 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ� ਤ� www.wahealthplanfinder.org 'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਜ� 1-855-923-4633 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰਕ ੇਜ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰਜੇ (HCA 

18-001) ਲਈ HCA ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ ਂਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਮੈਨੰੂ ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਿਕੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫ਼ਰੌਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 1 ਤ� 14 ਤੱਕ ਦ ੇਸਆੁਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਲਜਾਓ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� 7 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹ�: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $150 ਤ� ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨ�  ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਨਗਦੀ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਾਸਾ (ਸੋਨਾ, ਚ�ਦੀ ਜ� ਕੁਝ ਹੋਰ) $100 ਤ� ਘੱਟ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿਕਰਾਏ ਜ� ਿਬਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਿਦ ਦੇ ਿਬੱਲ� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹਨ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਦੀਨ-ਹੀਣ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਜ� ਖੇਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੌਮੀ ਵਰਕਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।   

ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਲ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 30 ਿਦਨ� 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸੀ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ। 
ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਹਕਮ ੇ(USDA) ਦੇ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਨ� ਮ� ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, 

ਿਲੰਗ, (ਇਸ ਿਵਚ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ), ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ), ਉਮਰ, ਿਸਆਸੀ ਧਾਰਣਾਵ� ਜ� ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਦਲਾ ਜ� 

ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।   

ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਤ� ਛੁੱਟ ਹੋਰਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 

ਬਦਲਵ� ਸਾਧਨ� (ਿਜਵ� ਬਰ੍ੇਲ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਆੱਡੀਓਟੇਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਿਦ) ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ  ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ (ਸਟਟੇ ਜ� ਸਥਾਨਕ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ, �ਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ (ਅਸਮਰੱਥਾ) ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹ (800) 877- 8339 'ਤੇ 

ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ� USDA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ USDA ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ AD-3027 ਭਰੋ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ:  

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 

ਅਤੇ USDA ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤ�, (833) 620-1071 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਜ� USDA ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਕੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਨ�, ਪਤਾ, 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੋਖੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਿਥਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਓ: 

1. ਡਾਕ:    Food and Nutrition Service, USDA 
        1320 Braddock Place, Room 334 
        Alexandria VA 22314; ਜ� 

2. ਫ਼ੈਕਸ: (833) 256-1664 ਜ� (202) 690-7442; ਜ� 

3. ਈਮੇਲ: FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINT@usda.gov 

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। 
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ਇਮੀਗਰ੍ਸ਼ੇਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੋਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਿਜਹਨ� ਲੋਕ� ਨਾਲ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ, ਿਜਹਨ� ਨ�  

ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਰਜੇ ਦੀ USCIS ਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹ� USCIS 

(ਿਜਸ ਨੂੰ  ਪਿਹਲ� INS ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ) ਵਲ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇUSCIS ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� 'ਤ ੇਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨ (45 CFR §205.52, 7 CFR §273.6) ਹੇਠ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਨ�  TANF ਜ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

(SSN) ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ� ਨ�  ਅਪਲਾਈ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਦੇ SSNs ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਜ ੇਤਸੁ� ਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  SNAP ਨ� ਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਢੁਕਵ� ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ�  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ  ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕ�ਿਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  
 
ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਮਿਹਕਮੇ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਦਾ SSN ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਜ�ਚ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਲਈ SSNs ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� 

ਹੋਰਨ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ/ਲ�ਦੇ ਹ�। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ, SSN ਜ� ਿਬਨਾ ਚੰਗੇ ਕਾਰਣ ਦੇ SSN ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਣੇ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ SSN ਦੇਣ ਿਵਚ 

ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਮਲੇਗੀ। ਅਸ� ਕੰਿਪਉਟਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸ ਿਵਚ ਫ਼ੈਡਰਲ 

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਸਸਟਮ (IEVS) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ ਨੂੰ  ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨ� ਿਫ਼ਟ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਤ ੇਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।   

ਅਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨ� ਲਈ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹ�: ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ। 

• ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਲਈ। 

• ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸ� ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 

• ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ। 

• ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਫੜਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

• ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨਜੀ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ । 

ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਜਰੁਮਾਨ�  ਬਾਰ ੇਿਚਤਾਵਨੀ 

ਅਸ� ਹਰੋਨ� ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤ� ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ। 

ਕਈੋ ਮ�ਬਰ, ਜ ੋਿਕਸ ੇਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਕਈੋ ਨ� ਮ ਤੜੋਦਾ ਹ,ੈ 'ਤ ੇਹਠੇ� ਿਦੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰ ਨ� ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਲੈਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇSNAP ਤ� ਰੋਕ। 

• $250,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।   

• 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।  

• ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ 18 ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ SNAP ਤ� ਰੋਕ। 

ਜ ੇਅਦਾਲਤ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹਨ� ਲਈ ਕਸਰੂਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹ:ੈ 

ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਵਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਣੋਾ: ਤਹੁਾਡ ੇ'ਤ ੇਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

• ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ...................................................................... ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਲੈਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਉਣਾ। 

• ਹਿਥਆਰ�, ਅਸਲਹ੍ੇ  ਜ� ਫੋਟਕ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ......................................................... ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਉਣਾ। 

• $500 ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਸਮਗਿਲੰਗ  ................................................... ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਉਣਾ। 

• ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜ� ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ  ............................................................. 10 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਉਣਾ। 
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 ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
 Application for Food and Cash Assistance 
 ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਕਹ।ੋ 

1.  ਪਿਹਲਾ ਨ�      ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨ�      ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨ� 
      

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

(ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ) 

2. ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ) 
      

3.  ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                        

4.  ਮੁਢਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

  ਸੈੱਲ       ਘਰ      ਮੈਸੇਜ 
      

5.  ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ) ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                        

6.  ਦੂਜਾ/ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

  ਸੈੱਲ       ਘਰ      ਮੈਸੇਜ 
      8. ਮ� ਇਹਨ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ� (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ): 

 ਨਗਦ ਰਕਮ      ਭੋਜਨ      ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ 

9.   ਮ� ਜ� ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):    

7.  ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
      

  ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹਨ  ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਹੈ 

   ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ  ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ; ਨ�:        ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:         

10.  ਇਸ ਮਹੀਨ�  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? $       

11.  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ਿਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? $       

12.  ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਿਕਰਾਏ ਜ� ਮੌਰਟਗੇਜ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? $       

13.  ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?    ਹੀਿਟੰਗ/ਕੂਿਲੰਗ      ਟੈਲੀਫੋਨ    ਹੋਰ:         

14.  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਸਮੀ ਜ� ਖੇਤ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ?  ਹ�     ਨਹ� 

15.  ਜੇ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ� ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?         

16.  ਜੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਕਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)? 

  ਕੰਮ       ਸਕੂਲ       ਵਰਕਫ਼ਸਟ       ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ (BFET)  

FOR OFFICE USE ONLY – Household eligible for expedited service:    Yes    No  Screener’s Initials:    Date:    

17.    ਮੈਨੂੰ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ� ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦੀ ਹ�:        ਜ�   ਸੰਕਤੇ; ਮੇਰੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ:         

18.  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ (ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ� ਨੱਥੀ ਕਰੋ)। 

ਨ� (ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਲਾ, 

ਆਖ਼ਰੀ) 
ਿਲੰਗ 

ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਕੀ 

ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? 

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 

ਜ ੇਤਸੁ� ਇਸ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 

ਲਾਭ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ 

ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਣੇ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ 

ਸਸ਼ੋਲ 

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ 

ਨੰਬਰ 

ਜ ੇਅਮਰੀਕੀ 

ਨਾਗਿਰਕ ਹ,ੋ 

ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਲਾਓ 

ਬੰਸ (ਹਠੇ� ਿਦੱਤ ੇ

ਨਮੂਨ�  ਵਖੇੋ) 

ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨ� 

(ਅਮਰੀਕਨ 

ਇੰਡੀਅਨਸ, ਅਲਾਸਕਾ 

ਮਲੂ) 

            ਮ�                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

19. ਮੇਰਾ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜ� ਲੈਿਟਨ�  ਹੈ:   ਹ�    ਨਹ�  
 
ਬੰਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ� ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਸ, 

ਰੰਗ ਜ� ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖੇ ਿਬਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤ� USDA ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਜਵਾਬ ਦਈਏ।       

ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�: ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ ਜ� ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਏਿਸ਼ਆਈ, ਹਵਾਈਅਨ ਮੂਲ, ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਆਈਲ�ਡਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਜ� ਬੰਸ� ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮਲੇ।   
DSHS 14-001 PJ (REV. 09/2022) Punjabi 
 
  
ਪੰਨਾ 3 

  



 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� 
      

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 
      

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ  
      

I.  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 1. ਿਪਛਲੇ 30 ਿਦਨ� ਿਵਚ, ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਕਬੀਲੇ ਜ� ਦੂਜੇ ਸਰ੍ੋਤ ਤ� ਨਗਦ ਰਕਮ ਜ� ਭੋਜਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਹ�    ਨਹ� 

 2. ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ:   ਹ�    ਨਹ�   ਕੌਣ:         

 3. ਮੇਰਾ ਜ� ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਪ�ਸਰ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ:   ਹ�    ਨਹ�   ਕੌਣ:          

 4. ਮ� ਜ� ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ, ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ, ਿਵਚ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):    ਹਾਈ ਸਕੂਲ        

  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ       ਕਾੱਿਲਜ       ਟਰ੍ੇਡ ਸਕੂਲ     ਕੌਣ:          

  5. ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤ� ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਾਹਰ ਹੈ:    ਹ�    ਨਹ�   ਕੌਣ:          

 6. ਮ� ਜ� ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ, ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵਸ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨ�  ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਆਸਿਰਤ ਜ� ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਹੈ:   

 ਹ�   ਨਹ�  ਜ ੇਹ�, ਤ� ਕੌਣ:         

 7. ਮ� ਜ� ਕਈੋ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਜੇਲਹ੍ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤ� ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

 ਹ�    ਨਹ�          

 8.    ਮ� ਇਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ�:  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ    ਗਰੁਪ ਹੋਮ      ਹੋਰ:         

   ਸਹੂਲਤ (ਸੂਚੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ):         ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼:         

 9. ਮ� ਹ�:    ਇਕੱਲਾ/ਇਕੱਲੀ     ਿਵਆਹੁਤਾ      ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ      ਵੱਖ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ�      ਿਵਧਵਾ/ਿਵਧੁਰ 

  ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਪਕਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਿਵਚ ਹ� 

10.    22 ਿਸਤੰਬਰ, 1996 ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ  ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ:     ਹ�    ਨਹ� 

11.    22 ਿਸਤੰਬਰ, 1996 ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  $500 ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜ� ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ:   ਹ�    ਨਹ� 

12.    22 ਿਸਤੰਬਰ, 1996 ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ�, ਅਸਲਹ੍ਾ ਜ� ਫੋਟਕ� ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ:   ਹ�    ਨਹ� 

13.    22 ਿਸਤੰਬਰ, 1996 ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਤ� ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ:  ਹ�    ਨਹ� 

14.    ਮ� ਜ� ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ: a. ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ:   ਹ�    ਨਹ�   b.  ਬੋਰਡਰ:   ਹ�    ਨਹ�     

II.  ਸਰ੍ਤੋ (ਸਬਤੂ ਲਾਓ; ਿਸਰਫ਼ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ) 
ਸਰ੍ੋਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ  ਹੋਰਨ� ਨੂੰ  ਵੇਚਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜ� ਹੋਰਨ� ਕੋਲ ਪਈ ਨਗਦ ਰਕਮ ਜ� ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ੍ੋਤ ਿਵਚ ਿਨਜੀ ਸਮਾਨ, 

ਿਜਵ� ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਜ� ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਸਰ੍ੋਤ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ: 

• ਨਗਦੀ 

• ਚੈਿਕੰਗ ਖਾਤੇ 

• ਬਚਤ ਖਾਤੇ 

• ਕਾੱਿਲਜ ਫ਼ੰਡ 

• ਟਰ੍ਸਟ 

• IRA / 401k 
• ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ� ਇਮਾਰਤ� 

• CDs 
• ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਤਾ 

• ਬ�ਡਸ 

• ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਫ਼ੰਡ 

• ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੰਡ, ਪਿਹਲ� ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� 

• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਕਰਣ 

• ਪਸ਼-ੂਧਨ 

• ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਰ੍ੋਤ� ਜ� ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਭਰੋ: 

ਸਰ੍ੋਤ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਥ� ਮੁੱਲ 

                  $       

                  $       

                  $       

                  $       

2.  ਮ�, ਮੇਰਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਦੀਆਂ ਕਾਰ�. ਟਰ੍ੱਕ, ਵੈਨ�, ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, RVs, ਟਰ੍ੇਲਰ ਜ� ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ: 

ਸਾਲ 

(ਿਜਵ� 1980) 
ਮੇਕ (ਿਜਵ�, ਫ਼ੋਰਡ) ਮਾੱਡਲ (ਿਜਵ�, ਐਸਕਾੱਰਟ) ਜੇ ਲੀਜ਼ 'ਤ ੇਹੈ, ਤ� ਜ�ਚੋ 

ਜ�ਚੋ ਿਕ ਗੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਲਈ ਹੈ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 

                      $       

                      $       

                      $       

3. ਮ�, ਮੇਰਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਨ�  ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਸਰ੍ੋਤ ਵੇਚੇ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਦੱਤੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨ� 'ਤ ੇਕੀਤੇ ਹਨ (ਇਸ ਿਵਚ ਟਰ੍ਸਟ, ਗੱਡੀਆਂ ਜ� ਲਾਈਫ਼ 

ਐਸਟੇਟਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ):   ਹ�    ਨਹ�    ਜੇ ਹ�, ਤ� ਕੀ:       ਕਦ�:        

III. ਆਮਦਨੀਆ ਂ(ਘਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਮ�ਬਰ ਵਲ� ਹਣੁ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਨ� ਮ ਵਾਲੀਆ ਂਰਕਮ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀਆ।ਂ) 

ਪੰੂਜੀਕਾਰੀ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ? ਰਕਮ ਜ� ਮੁੱਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

            $       $             

            $       $             

            $       $             
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� 
      

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 
      

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ  
      

IV.  ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ (ਸਬਤੂ ਲਾਓ) 
1.  ਮ�, ਮੇਰਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ 30 ਿਦਨ� ਿਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:    ਹ�    ਨਹ�   

2.  ਮ�, ਮੇਰਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਨੂੰ  ਕੰਮ ਤ� ਆਮਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:   ਹ�  ਨਹ� 

ਜ ੇਹ�, ਤ� ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੋ: 

ਇਹ ਆਮਦਨ ਕੌਣ ਕਮਾ�ਦਾ ਹੈ 

       
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

       
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

       
ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ?   ਹ�  ਨਹ� 

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ:  $       

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾੱਲਰ ਿਵਚ ਰਕਮ) 

$      ਹਰ:   ਘੰਟੇ     ਹਫ਼ਤੇ  

    ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ    ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰੀ     ਮਹੀਨਾ    

ਘੰਟੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤ:ੇ         

ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼� (ਿਜਵ�,  1ਲੀ ਅਤੇ 15ਵ�  ਜ� ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): 

      

ਇਹ ਆਮਦਨ ਕੌਣ ਕਮਾ�ਦਾ ਹੈ 

       
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

       
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

       
ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ?   ਹ�  ਨਹ� 

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ:  $       

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾੱਲਰ ਿਵਚ ਰਕਮ) 

$      ਹਰ:   ਘੰਟੇ     ਹਫ਼ਤੇ  

    ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ    ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰੀ     ਮਹੀਨਾ    

ਘੰਟੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤ:ੇ         

ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼� (ਿਜਵ�,  1ਲੀ ਅਤੇ 15ਵ�  ਜ� ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): 

      

V.  ਹਰੋ ਆਮਦਨ (ਸਬਤੂ ਲਾਓ; ਘਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮ�ਬਰ� ਲਈ ਦੱਸ)ੋ 
• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ 

• ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਆਮਦਨ 

• ਕਬਾਇਲੀ ਆਮਦਨ 

• ਗੇਿਮੰਗ ਆਮਦਨ 

• ਿਵਿਦਅਕ ਲਾਭ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰ੍�ਟ�, ਕੰਮ-

ਅਿਧਅਨ) 

• ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨ (SSI) 

• ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 

• ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਲਾਭ 

• ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 

• ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਜ� ਪੇਨਸ਼ਨ 

• ਵੈਟਰਨ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ (VA) ਜ� ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਭ 

• ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ� (L&I) 

• ਟਰ੍ਸਟ 

• ਿਵਆਜ/ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ 

ਅਣਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਆਮਦਨ ਕੌਣ ਲ�ਦਾ ਹੈ? ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 

            $       

            $       

            $       

            $       

            $       

VI.  ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ੇ
ਿਕਰਾਇਆ 
$       

ਮੌਰਟਗੇਜ 
$       

ਥ� ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ 
$       

ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੀਮਾ 
$       

ਸੰਪਤੀ ਟਕੈਸ 
$       

ਹੋਰ ਫੀਸ� 
$       

ਿਕਰਾਏ ਜ� ਮੌਰਟਗੇਜ ਤ� ਵੱਖਿਰਆ ਂਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਿਕਹੜੇ ਿਬਲ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 ਹੀਟ (ਿਬਜਲੀ/ਗੈਸ)  ਿਬਜਲੀ (ਹੀਿਟੰਗ ਲਈ ਨਹ�)  ਪਾਣੀ  ਘਰੇਲੂ/ਸੈੱਲ ਫੋਨ  ਸੀਵਰ  ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਏਜੰਸੀ, ਿਜਵ� ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਹਾਉਿਸੰਗ ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਜ� ਕੁਝ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:   

 ਹ�    ਨਹ�   ਜੇ ਹ�, ਤ� ਕਣੌ:        ਿਕਹੜਾ ਖ਼ਰਚਾ:        ਰਕਮ:  $        

  ਮੈਨੂੰ  ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਿਬਜਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ (LIHEAA) ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 

ਮ�, ਮੇਰਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ): 

 ਬਾਲ ਜ� ਬਾਲਗ਼ ਆਸਿਰਤ ਸੰਭਾਲ 

 (ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) 
ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਰਕਮ:  $       ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:       

 ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਜ� 60+ ਲੋਕ� ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ 

 (ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) 
ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਰਕਮ:  $       ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:       

  ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬੂਤ ਲਾਓ) ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਰਕਮ:  $       ਕੌਣ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:       

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱਸਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਲ� ਸਟੇਟਮ�ਟ ਵਜ� ਿਵਚਾਰ�ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ। 
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� 
      

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 
      

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ  
      

VII.  ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 

ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ  ਤਸੁ� DSHS ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਨ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ?    ਹ�       ਨਹ� 

 ਕੀ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਹੈ?     ਹ�       ਨਹ�    

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ (DSHS 14-532) ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਨ� 
      

ਿਰਸ਼ਤਾ 
      

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ  
      

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                        

ਵਟੋਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ 
ਮਿਹਕਮਾਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਆੱਟੋਮੈਿਟਕ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।। ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ� ਵਟੋ ਦਣੇ ਲਈ 
ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵੇਾਵ� ਜ� ਲਾਭ� ਦੀ ਰਕਮ 'ਤ ੇਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ, ਜ ੋਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤਸੁ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ 
ਿਵਚ ਮਦਦ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ�ਗੇ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਜ� ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱਿਲਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ� ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ, ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ� ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜ� ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ� ਹੋਰ ਿਸਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ�  ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881). 

ਕੀ ਤਸੁ� ਵਟੋ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਜ� ਆਪਣੀ ਵਟੋਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਨਿਵਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ?    ਹ�      ਨਹ� 
ਜ ੇਤਸੁ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਾੱਕਸ 'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਲਾ�ਦ,ੇ ਤ� ਅਸ� ਮੰਨਾਗ ੇਿਕ ਤਸੁ� ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਟੋ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤਸੁ� ਯਗੋ ਨਹ� ਹ ੋਅਤ ੇ
ਆੱਟਮੋਿੈਟਕ ਵਟੋਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਲਈ ਮਨਹ੍ ਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ। 
ਜਦ� ਤੱਕ ਤਸੁ� �ਪਰ “ਨਹ�” 'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਲਾ�ਦੇ, ਤ� ਤਸੁ� ਆੱਟਮੋੈਿਟਕ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆੱਟੋਮੈਿਟਕ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ� 
ਅਗਲੀਆ ਂਚੋਣ� ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸ� ਯੁਨਾਇਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆੱਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਅਤ ੇDSHS ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨ�, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ, 
ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। 
ਕੀ ਤਸੁ� ਵਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆੱਟਮੋਿੈਟਕ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ?ੋ    ਹ�      ਨਹ� 
ਜ ੇਤਸੁ� “ਹ�” ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾੱਕਸ 'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹ ੈਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਾੱਕਸ 'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਲਾਇਆ ਅਤ ੇਤਸੁ� ਆੱਟਮੋਿੈਟਕ ਵਟੋਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਯਗੋਤਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਪਰੂੀਆ ਂ
ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ� DSHS ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੈਰ੍ਟੈਰੀ ਆੱਫ਼ ਸਟਟੇ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਭਜੇਗੇੀ ਅਤ ੇਵਟੋ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼ੇਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹ ੋਜਾਏਗੀ।  

ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ 
ਜ ੇਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤ� ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰ ੇਬਾਲਗ਼� (ਜ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ)ਂ ਨੰੂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਭਜੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ (ਜ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦ)ੇ ਨੰੂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
 ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮਨੰੂੈ:  

• ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਯੋਗ ਹ�।  
• ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ  ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਕੁਝ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਕੋਈ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤ� ਮ� DSHS ਨੂੰ  ਕਿਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। 
• ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮ� ਇਹ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਤ� ਮਨੰੂੈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ�  ਪੈਣੇ ਹਨ। 
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ� ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤ ੇਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮ� ਯੋਗ ਹ�, ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮ� DSHS ਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�। 
ਮ� ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੜਹ੍ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜ� ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, DSHS 14-113 ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ� ਹਠੇ ਝਠੂੀ ਗਆੁਹੀ ਦ ੇਜਰੁਮਾਨ�  ਤਿਹਤ ਮ� ਪਸ਼ੁਟੀ ਜ� ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 
ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਮ�ਬਰ� ਦਾ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸੱਚੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹ।ੈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਿਜੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
                   

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੂਜ ੇਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਿਜੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
                   
ਮਦਦਗਾਰ ਜ� ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਿਜੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
                   
ਜੇ “X” ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ� ਗੁਆਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਗੁਆਹ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ 
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