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ਵਿਕਲਵਿਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ 

ਲਈ ਅਵਿਕਾਰ 

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ID 

      

ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਿਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਇੱਕ ਵ ੰਮੇਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਚ ਣਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਡ ੇ

ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤ ਹਾਡ ੇਨਕਦ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ Washington Quest EBT ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਿਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਿਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚ ਣੋ ਵਜਸ 'ਤੇ ਤ ਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ 

ਤ ਹਾਡ ੇਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਿਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ:ੋ 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰੋ। ਤ ਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡ ੇਦ ਆਰਾ ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਪਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਨੰੂ 1-877-501-2233 'ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਵਕ ਤ ਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇਤੱਕ ਵਕਸਦੀ ਪਹ ੰ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਿਕਲਿਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਨ ੂੰ  ਆਿਣਾ ਕਾਰਡ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਿ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਚ ਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਵਪਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਲਵਿਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਸਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਿ ੋ- ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਿਤ ਰੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ 

      

ਪਵਹਲਾ ਨਾਂ 

      

ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਾਂ 

      
ਪਤਾ 

      

ਸ਼ਵਹਰ 

      

ਸੂਬਾ 

   

ਵ ਪ ਕੋਡ 

      

ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ?  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ ਫ਼ੋਨ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸਾਮਲ ਕਰ)ੋ 

      

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ):  ਫੂਡ   ਕੈਸ 
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ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵਮਤੀ 

       

ਮੈਂ ਉਿਰੋਕਤ ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਲਵਿਕ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਕਦ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੱਤ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਿਰਤਣ ਦੀ ਿ ਰੀ ਵ ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਕਦ / ਮ ਲ ਭੋਜਨ Electronic Benefit Transfer (ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਬੈਨੀਵਫਟ 

ਟਰਾਂਸਫਰ) - EBT ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਲਾਭਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਰੇੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਕਲਵਪਕ EBT ਕਾਰਡਹੋਲਡਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਮਤੀ 

       
 


