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ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਆਈਆ  ਂਤਬਦੀਲੀਆ  ਂ
Change of Circumstances 

ਤੁਹਾਡਾ ਨ� 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ID ਜ� ਸਸ਼ੋਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

      

ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ।  ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ 'ਤ ੇਲਾਗ ੂਸਾਰ ੇਖ਼ਾਿਨਆ  ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।   ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।  ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਆੁਲ ਹਨ ਜ� ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਾਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀਆ  ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ :ਂ  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਗਦ ਰਕਮ, ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਾਭ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  WAC 388-418-0005, 182-504-
0105 ਅਤੇ 182-504-0110 ਹੇਠ ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਮਹੀਨ�  ਦੇ 10ਵ�  ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੂੰ , ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦ ੇ30 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ�ਗੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ� 'ਤ ੇਿਕਵ� ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਲਾਭ ਘਟ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸ� ਨਵ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਿਵਚਲੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਵ� ਸ਼ਲੈਟਰ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤ� 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�  ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਬੱਲ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਵ� ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਸਾਨੰੂ ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਤ� ਅਸ� $0 ਲਾਵ�ਗੇ।  ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਘੱਟ ਲਾਭ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

1.  ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।  

  ਮ� ਘਰ ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ।  ਘਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:           ਮੇਰਾ ਡਾਕ-ਪਤਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।      ਮ� ਬਘੇਰ ਹ�। 

ਮੇਰੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਵ� ਪਤਾ ਹੈ: ਮੇਰਾ ਨਵ� ਡਾਕ–ਪਤਾ ਹੈ (ਜੇ ਵੱਖ ਹੈ): 
 ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) 
            
ਿਸਟੀ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                 
  

 ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) 
            
ਿਸਟੀ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                 
  

2.  ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀਆ  ਂਲਾਗਤ� ਬਦਲ ਗਈਆ  ਂਹਨ।  

ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਦੱਸੋ, ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ।  ਆਪਣ ੇਨਵ� ਿਮਡ-ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਯੋਗਤਾ ਜਾਇਜ਼ ੇ'ਤ ੇਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤ� ਿਵੱਚ 
ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।  ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। 

  ਮ� ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਹ�।   ਮ� ਖ਼ਰੀਦ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�।   ਮ� ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਉਿਸੰਗ 'ਤ ੇਹ�। 

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 
$       

ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ, ਜੇ ਵੱਖ ਹੈ 
$       

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਰਕਮ 
$       

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ (ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਲਖੋ) 
$       

ਮ� ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ� (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ): 

  ਹੀਿਟੰਗ/ਕੂਿਲੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� 

ਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�:  $          

ਹਰ ਮਹੀਨ� । 

  ਟੈਲੀਫੋਨ 

 ਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�:$          

ਹਰ ਮਹੀਨ� । 

  ਘਰ ਦਾ ਬੀਮਾ 

ਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�: $          

ਹਰ ਮਹੀਨ� । 

  ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ 

 ਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�: $          

ਹਰ ਮਹੀਨ� । 

3.  ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜ� ਗਏ ਹਨ।   ਲਾਗ ੂਸਾਿਰਆ  ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਅਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ।  

 ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।  ਤਾਰੀਖ਼:         

 ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਨਵ� ਜੰਮ ੇਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ): 
ਮ�, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦ ੇਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ�ਦਾ/ਬਣਾ�ਦੀ ਹ�। 
(ਲਾਗੂ ਖ਼ਾਨ�  'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):    ਹ�     ਨਹ� 

ਮ� ਆਪਣੀਆ ਂਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ�: 
  ਨਕਦ ਰਕਮ          ਮੂਲ ਭੋਜਨ   ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ 
  ਮਡੈੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਤ� ਕੌਣ ਹੈ?  ਉਹਨ� ਦ ੇਨ� ਿਲਖੋ।        

ਨ� ਿਲੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

                        

                        

                        

  ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ� ਿਗਆ/ਗਈ ਹੈ।   ਤਾਰੀਖ਼:         
 ਘਰ� ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦ ੇਨ� ਦੱਸ:ੋ 

ਮੈਨੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ (ਕੁਝ) ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਏਗਾ (ਆਉਣਗੇ) (ਲਾਗੂ ਖ਼ਾਨ�  
'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):    ਹ�     ਨਹ� 

ਜੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਤ� ਕੌਣ ਹੈ?  ਉਹਨ� ਦ ੇਨ� ਿਲਖੋ।        ਨ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

            

            ਉਸ (ਉਹਨ�) ਵਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਕਦ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? 
                  

4.    ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸ�ਤੋ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।   ਮੈਨੂੰ  ਜ� ਮੇਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਨੂੰ  ਕਝੁ ਿਮਿਲਆ ਹ ੈ(ਲਾਗ ੂਸਾਿਰਆ  ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ): 

 ਬ�ਕ ਖਾਤਾ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):   ਚੈਿਕੰਗ   ਬੱਚਤ    CD    ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 
 ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਰਕਮ:  $        ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        

 ਗੱਡੀ:  ਸਾਲ:          ਮੇਕ:          ਮਾਡੱਲ:          ਰਕਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼         

 ਟੈਕਸ ਿਰਫ਼ੰਡ: $      ਰਕਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ (EITC) ਿਕੰਨਾ ਸੀ:          
 ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੈਟ�ੋਐਕਿਟਵ ਲਾਭ, ਸੈਟਲਮ�ਟ� ਜ� �ਤਰਾਿਧਕਾਰ )       ਰਕਮ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        

 ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ (ਦੱਸੋ):        
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5.   ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।   ਆਮਦਨ ਦੀਆ  ਂਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਜ� ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਆਮਦਨ� ਜ� ਉਜਰਤ�, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਸੋਸ਼ਲ 
ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ, SSI, ਲੇਬਰ ਅਤ ੇਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼ (L&I), ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੈਟਰਨ ਲਾਭ (VA), ਤੋਹਫ਼  ੇਜ� ਕਰਜ਼ੇ।   ਲਾਗ  ੂਸਾਿਰਆ  ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।  

 ਆਮਦਨ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣੀ।   ਆਮਦਨ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:       ਿਕਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ:        

 ਕੱੁਲ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ� ਤ� ਪਿਹਲ�): $       ਫ਼ੀ  ਘੰਟਾ    ਮਹੀਨਾ    ਪੂਰਾ ਸਮ�    ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ     
 ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕਸਮ:        ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ):        

 ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਤਾਰੀਖ਼�) (ਿਜਵ� ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦੀ  ਪਿਹਲੀ (1st) ਅਤੇ 15ਵ� ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਜ� ਹਰ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ):         
 ਆਮਦਨ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ।   ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        ਿਕਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ:        

 ਆਮਦਨ ਿਕ� ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕਾਰਣ:        

  ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹਣੋੀ।   ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:                                                    ਿਕਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ:        

 ਕੱੁਲ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾੱਲਰ ਿਵੱਚ ਰਕਮ) $  ਫ਼ੀ  ਘੰਟਾ   ਮਹੀਨਾ 
 ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕਸਮ:          ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ):        

 ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਤ� ਪੂਰੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ?   ਹ�    ਨਹ�   
  ਆਮਦਨ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਿਟਆ ਹ।ੈ   ਆਮਦਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ/ਅਹੁਦਾ ਘਟਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        ਿਕਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ:        

  ਕੱੁਲ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾੱਲਰ ਿਵੱਚ ਰਕਮ): $       ਫ਼ੀ  ਘੰਟਾ   ਮਹੀਨਾ 
 ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕਸਮ:          ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ):         

6.   ਮੇਰ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ  ਂਹੋਈਆਂ ਹਨ।   ਲਾਗ  ੂਸਾਿਰਆ  ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।  

 ਮੇਰੀਆ ਂਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ (ਬਬੇੀਿਸਿਟੰਗ) ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਤ� ਬਦਲੀਆ ਂਹਨ: $        /ਮਹੀਨ�  ਤ� $        /ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ। 
 ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਇਹਨ� ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ:       ; ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਾਰੀਖ਼:       . 
 ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਇਹਨ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ:       ; ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:       . 
 ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਤ� ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ: $        /ਮਹੀਨ�  ਤ� $        /ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ। 

 ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:         
 ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਤ� ਵਧੇ ਹਨ: $        / ਮਹੀਨ�  ਤ� $        / ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ। 

 ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:         
 ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ ਇਹਨ� ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ:          ਿਵਆਹੁਤਾ   ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ   ਵੱਖ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ�    ਿਵਧਵਾ/ਿਵਧੁਰ 
 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਤ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ:       ; ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        
 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਇਹਨ� ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ:       ; ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        

 ਜੇ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ:        

   ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵਚ ਮਨੰੂੈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਘਰੇਲੂ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੰੂਨ (LIHEAA) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਰਕਮ:        

 ਲਾੱਟਰੀ ਜ� ਜੂਏ ਿਵਚ ਿਜੱਤੇ ਗਏ  $4,250 ਜ� ਵੱਧ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾੱਲਰ ਿਵੱਚ ਰਕਮ):  $       ; 

 ਕੌਣ:        ;    ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:         

ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ(ਦੱਸੋ) 

      
7.    ਹਠੇ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ�, ਮ� ਆਪਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ�:    ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ             ਮੂਲ ਭਜੋਨ             ਮਡੈੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ       ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

1993 ਦੇ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਵਲ� ਲੋੜ�ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਭਾਗ,  ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ� ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ 
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆ  ਂਸੇਵਾਵ� ਜ� ਲਾਭ� ਦੀ ਰਕਮ 'ਤ ੇਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ।   ਜੇ ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ 
ਭਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ�ਗੇ।  ਮਦਦ ਲੈਣ ਜ� ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।  ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱਿਲਆ ਂਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜ� ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ, ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਕਰਨ ਜ� ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨ�ਜਤਾ ਦ ੇਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਜ� ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ� 
ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਸਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਨ�  ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਹਨ� 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 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ� ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨਿਵਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ?     ਹ�     ਨਹ� 
ਜ ੇਤੁਸ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਖ਼ਾਨ�  'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਲਾਇਆ, ਤ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ 

ਝੂਠੀ ਗੁਆਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ, ਮ�, ਦੱਸਦਾ/ਦੱਸਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਝੂਠੀ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ 
ਜ� ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ, ਤ� ਕਾਨੰੂਨ (RCW 74.08.055 ਅਤੇ RCW 74.08.331) ਹੇਠ ਮੈਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�।  ਜੇ ਮ� ਲੋੜ�ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਤ� ਮ� ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼� ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਜ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ DSHS ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਘਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਹੋਰ ਬਾਲਗ਼ ਮ�ਬਰ ਜ� ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
 


