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ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਪੋਗਰਾਮਾ ਂਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੱਤਰ 
ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਸਤ: 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮਦੰ ਭਜੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਸਪਨੈਸਰਪੋਰਟ ਸਟਰਲ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਜੋਨ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤ ੇਦੀ ਕੀਮਤ $1.75; ਦਪੁਿਹਰ 
ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $3.00 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 1 ਜਲੁਾਈ, 2019 ਤ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।. 

1. ਕੀ ਮੈਨੰੂ  ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀ।ਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਸਸਤ ੇਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ।ੋ ਅਸੀ ਂਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦ ੇਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ:ੋ Andrea Romano, 71 Lyell Ave., Spencerport, NY 14559। 

2. ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? SNAP, ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤ ੇਭੋਜਨ ਵਡੰ ਪੋਗਰਾਮ ਜਾ ਂTANF ਤ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਮੁਫਤ ਭਜੋਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸ਼ਣੇੀਬੱਧ ਯਗੋਤਾ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਚਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ
ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 
ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਯਗੋਤਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਹ।ੈ ਬਚੱੇ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਸਰਤੋ ਦਆੁਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ 
'ਤੇ ਯਗੋ ਅਹਦੁਾ ਦਆੁਰਾ ਯਗੋ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SFA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਕੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾ,ਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਿਕ ਪਾਲਣ-ਪਸ਼ੋਣ ਏਜਸੰੀ ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਮਫ਼ੁਤ 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਕਈੋ ਵੀ ਪਾਲਕ ਬਚੱਾ ਮੁਫਤ ਭਜੋਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਾਲਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਵਜ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਲਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਜੂ ੇਬਿੱਚਆਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਬਰਾ ਂਵਜ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯਗੋ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਪਾਲਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇਮੁਫਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਯਗੋ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਇਕੱ ਯਗੋ ਪਾਲਣ-ਪਸ਼ੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਿਫਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਗੇਾ। 

4. ਕੀ ਬੇਘਰ, ਭਗੌੜੇ, ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜ ੇਬੱਚੇ ਬੇਘਰ, ਭਗੌੜੇ, ਜਾ ਂਪਵਾਸੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਮਫੁਤ ਭਜੋਨ 
ਲਈ ਯਗੋ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦਿੱਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ ਮਫੁਤ ਖਾਣਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਯਗੋ ਹਨ, ਬੇਘਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾ ਂ
ਮਾਈਗਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿਮਸਟਰ ਿਟਮੋਥੀ ਓ'ਕੌਨਰ, 585-349-5151 ਜਾ ਂtoconnor@spencerportschools.org 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂਈ-ਮਲੇ ਕਰੋ।. 

5.  ਘਟੱ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟੀ ਹਈੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਯਗੋ ਵਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਫੈਡਰਲ 
ਯਗੋਤਾ ਆਮਦਨੀ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਦੰਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 
ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

6. ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਿਚੱਠੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਨੰੂ 585-349-5190 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

7. ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 30 ਓਪਰਿੇਟਗੰ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱ ਨਵੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰਰੂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦਿੱਸਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵ ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਲਈ ਯਗੋ ਹ।ੈ 

8.  ਮ WIC ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (REN) ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਸੀ. ਿਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਬੱਚ ੇਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭਜੋਨ 
ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਕੱ ਮੁਫ਼ਤ/ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ। 

9. ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਭਜੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
10. ਜੇਕਰ ਮ ਹੁਣੇ ਯਗੋ ਨਹੀ ਂਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਸਰਪਸਤ 

ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭਜੋਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਘਰਲੂੇ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
11.  ਜੇਕਰ ਮ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਿਲਖ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: ਿਮਸਟਰ ਜਨੋਾਥਨ ਸਾਲਟਜ਼ਬਰਗ, 585-349-5122 ਜਾ ਂjsalzberg@spencerportschools.org। 
12. ਕੀ ਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀ  ਂਹੈ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ (ਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ 

ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂ.ਐਸੱ. ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 
13. ਮੈਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਵਜ ਿਕਸ ਨੰੂ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।? ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਬੰਧਤ ਜਾ ਂਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਿਜਵ ਿਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਹਰੋ 

ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ, ਜਾ ਂਦੋਸਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਹਨਾ ਂਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੁਤੰਤਰ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀ ਂਸਮਰਥਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂ
ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਪੋ-ਰੇਿਟਡ ਿਹਸੱਾ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ), ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

14. ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਹੀ  ਂਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀ  ਂਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ  ਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $1000 ਕਮਾਉਦਂੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀ  ਂਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੁੰਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ $900 ਕਮਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀ  ਂਪਤੀ ਮਹੀਨਾ $1000 
ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਕਦੇ-ਕਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਨੌਕਰੀ 
ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। 

15. ਅਸੀ  ਂ ਿਮਲਟਰੀ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀ  ਂਆਪਣੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤੇ ਨੰੂ  ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਔਫ-ਬੇਸ ਹਾਊਿਸਗੰ ਭੱਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੰੂ 
ਆਮਦਨ ਵਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਮਲਟਰੀ ਹਾਊਿਸਗੰ ਪਾਈਵਟੇਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਿਟਵ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਹਾਊਿਸੰਗ ਭਤੱ ੇਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

16. ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਵਜ ਿਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ ਨਹੀ,ਂ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾ ਂਲੜਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਵਜ 
ਨਹੀ ਂਿਗਿਣਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

17. ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ  ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀ  ਂਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ SNAP ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂ1-800-342-3009 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
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2022-2023 ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ 
 

ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਚਾਰਟ 
ਕੁੱਲ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 

1  $ 25,142   $ 2,096   $ 1,048  $ 967  $ 484 
2  $ 33,874   $ 2,823   $ 1,412   $ 1,303   $ 652  
3  $ 42,606   $ 3,551   $ 1,776   $ 1,639   $ 820 
4  $ 51,338   $ 4,279   $ 2,140   $ 1,975   $ 988  
5  $ 60,070  $ 5,006   $ 2,503  $ 2,311   $ 1,156 
6  $ 68,802   $ 5,734   $ 2,867   $ 2,647   $ 1,324 
7  $ 77,534   $ 6,462  $ 3,231   $ 2,983   $ 1,492  
8  $ 86,266   $ 7,189   $ 3,595   $ 3,318  $ 1,659  

* ਹਰੇਕ ਐਡ'ਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ  $ 8,732  $ 728  $ 364  $ 336  $ 168 
 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ ਦੇਣੀ ਹ:ੈ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਧਆਨ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ੋਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਮਨੋਨੀਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹਣੁ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ SNAP, ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (FDPIR) 'ਤ ੇਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਘਰੇਲੂ 
SNAP, TANF ਜਾ ਂFDPIR ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ। ਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਲਈ SNAP, TANF ਜਾ ਂFDPIR ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਨਾਮ, ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿਕੱਥ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਮਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਂਹ ੈਤਾਂ ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਕਰੋ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਮਾ ਂਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ SNAP ਜਾ ਂTANF ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ SFA ਦਆੁਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹ ੈਿਕ ਉਨਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮ ਿਜਨਾ ਂਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ (ਜਾ ਂਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀ ਂਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਆਵੇ) ਲਈ ਪਭਾਵੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਣੁ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ 
ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹਣੁ SNAP ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
ਆਮਦਨ ਬੇਦਖਲੀ: ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਂਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੱੁਲ, ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾ ਂਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਕਾਸ (ਬਲਾਕ ਗਾਂਟ) ਫੰਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮਦਨ 
ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। . 
 
ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਬਨਾਂ 
ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
 
ਬਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ, ਨਸਲ, ਿਲੰਗ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ ਜਾ ਂਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ: ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੰੂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ 7CFR ਭਾਗ 15b.3 ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਂਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹ ੈਜੋ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਮੱੁਖ ਜੀਵਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾ ਂਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਮੱੁਖ ਜੀਵਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ: 
ਫੰਕਸ਼ਨ ਿਜਵ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥੀ ਂਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਕਣਾ, ਝੁਕਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, 
ਿਸੱਖਣਾ, ਪੜਨਾ, ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਕੂਲ 
ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਮਟ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਿਂਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਗੁਪਤਤਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪਸਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਟਾਈਟਲ I ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮਟ 
ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਗਰੈਸ (ਿਵਿਦਅਕ ਪਗਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦੇ ਪਸ਼ਾਸਨ ਜਾ ਂਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੁੜ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। NAEP), ਜੋ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਕੂਲ 
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ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਜਾ ਂਰਾਜ ਿਸੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਰਾਜ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੋਸ਼ਣ 
ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਾ ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਐਕਟ (NSLA) ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਿਨਊਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ (CNA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੇਕਫਾਸਟ ਪੋਗਰਾਮ, ਸਪਸ਼ੈਲ ਿਮਲਕ ਪੋਗਰਾਮ, ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਅਡਲਟ ਕੇਅਰ ਫਡੂ ਪੋਗਰਾਮ, ਸਮਰ ਫਡੂ ਸਰਿਵਸ ਪੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪੋਗਰਾਮ (WIC); ਆਿਡਟ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾ ਂ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ NSLA ਜਾ ਂCNA ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
 
ਦਬੁਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ: ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹਣੁ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹ,ੋ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 
ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਸਮ ਇੱਕ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ ੋਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
NSLA ਦਆੁਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਸਤ ਤ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤ ੇਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਾਂਗੇ।  
 
            ਿਦਲ, 
 
            ਗੈਰੀ ਮਾਈਨਰ, ਫਡੂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
 
 
 
 
 

ਗੈਰ-ਿਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਿਬਆਨ: ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਸੰਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸੱ. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (USDA) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਲ, ਰਗੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, 
ਿਲੰਗ (ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਸਮਤੇ), ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾ ਂਪੁਰਾਣੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਬਦਲਾ ਜਾ ਂਬਦਲਾ। 

ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਗੋਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੇਲ, ਵੱਡੀ ਿਪੰਟ, 
ਆਡੀਓਟਪੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਨੈਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੰਾਰ ਦੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਰਾਜ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਏਜਸੰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂUSDA ਦੇ TARGET ਕਦਰ (202) 720- 'ਤ।ੇ 2600 (ਆਵਾਜ਼ ਅਤ ੇTTY) ਜਾ ਂ(800) 877-8339 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਂUSDA ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਪਗੋਰਾਮ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੱ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ AD-3027, USDA ਪਗੋਰਾਮ ਿਵਤਕਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-ਿਸ਼ਕਾਇਤ-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, ਿਕਸੇ ਵੀ USDA ਦਫਤਰ ਤ, (866) 632-
9992 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾ ਂUSDA ਨੰੂ ਸੰਬਿੋਧਤ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ। ਪਤੱਰ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ (ASCR) ਨੰੂ ਕਿਥਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤ ੇਿਮਤੀ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ AD-3027 ਫਾਰਮ ਜਾ ਂ
ਪੱਤਰ USDA ਨੰੂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1. ਮੇਲ: 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ 
ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫਤਰ 
1400 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਵੇਿਨਊ, SW 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. 20250-9410; ਜਾ ਂ

2. ਫੈਕਸ: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3.  ਈਮੇਲ: 
program.intake@usda.gov 

  

ਇਹ ਸਸੰਥਾ ਬਰਾਬਰ ਮਕੌੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 



App # ______________               F _____R _____D_____ 
                             

2022-2023 ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ/ਦੁੱਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਸਸਤ ੇਭਾਅ ਦ ੇਖਾਣੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਪਛੇੱ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ,ੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋ
ਅਤ ੇਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 585-349-5190 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ: ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸਟਰਲ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ 
                                                           Attn: Andrea Romano 

 71 ਲਾਇਲ ਐਵੇਿਨਊ 
                                             ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ, NY 14559    

1. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜ ੋਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਿਦਆਲਾ ਗੇਡ/ਅਿਧਆਪਕ 
 

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 
ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 

ਬੇਘਰ ਪਰਵਾਸੀ, 
ਭਗੌੜਾ 

     
     
     
     
     
     

 
2.  SNAP/TANF/FDPIR ਲਾਭ: 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ SNAP, TANF ਜਾ ਂFDPIR ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਕੇਸ # ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬਧੱ ਕਰੋ। ਭਾਗ 4 'ਤ ੇਜਾਓ, ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। 
ਨਾਮ:______________________________________   ਕੇਸ #:__________________________________ 

 
3. ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾ ਂਲਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਦਮ 2 'ਤੇ 'ਹਾ'ਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਤਾ ਂਇਸ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਛੱਡੋ) 
 
ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ (ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਿਜਨਾ ਂਦੀ ਆਮਦਨ ਹ)ੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਦਮ 1 ਿਵਚੱ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹਨ (ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ) ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦੀ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਹਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਲਈ, ਜਕੇਰ ਉਹ ਆਮਦਨ 
ਪਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਸਰਤੋ ਲਈ ਕੁਲੱ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਿਸਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਿਵਚੱ ਕਰੋ। ਜਕੇਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਸਰੋਤ ਤ ਆਮਦਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਤਾ ਂ'0' ਿਲਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ'0' ਦਾਖਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂ
ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂਪਮਾਿਣਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ(ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ) ਿਕ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਹੈ. 
 

ਘਰ ਦ ੇਮਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਤ ਕਮਾਈ 
ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਰਕਮ / ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ 

ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ, ਗੁਜਾਰਾ 
 
ਰਕਮ / ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ 

ਪੈਨਸ਼ਨ, ਿਰਟਾਇਰਮਟ 
ਭੁਗਤਾਨ 
ਰਕਮ / ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ 

ਹੋਰ ਆਮਦਨ, ਸਮਾਿਜਕ 
ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਰਕਮ / ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ 

ਕੋਈ ਆਮਦਨ 
ਨਹੀ ਂ

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  
 

ਕੁੱਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ (ਬਚੱੇ ਅਤ ੇਬਾਲਗ)  __________       
        *ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰਬਰ ਦ ੇਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ:XXX-XX- __   __   __   __      
 

*ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਦ ੇਸਮ, ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਕੱ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (SS#) ਦ ੇਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅਕੰ ਪਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂ"ਮੇਰ ੇ
ਕੋਲ SS# ਬਾਕਸ ਨਹੀ ਂਹੈ" 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

 
4.   ਦਸਤਖਤ: ਇਕੱ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਨੰੂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
ਮ ਪਮਾਿਣਤ (ਵਾਅਦਾ) ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਇਸ ਲਈ 
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪਾਪਤ ਹੋਣਗ;ੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਦੰਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੇਰ ੇ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਕਦੱਮਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਬੱਚ ੇਭੋਜਨ ਲਾਭ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਦਸਤਖਤ: ___________________________________________________   ਤਾਰੀਖ਼: ___________________   
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ: ________________________________________________ 
ਹੋਮ ਫ਼ੋਨ: _____________________ ਕਮੰ ਦਾ ਫ਼ਨੋ: _________________________ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: ____________________________________________ 

 
5. ਨਸਲ ਅਤ ੇਨਸਲ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ; ਇਸ ਸਕੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾ ਂਸਸਤ ੇਭਾਅ ਦੇ ਭਜੋਨ ਲਈ ਯਗੋਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪਦਾ। 

 

ਨਸਲ: ਿਹਸਪਿੈਨਕ ਜਾ ਂਲੈਿਟਨੋ  ਿਹਸਪਿੈਨਕ ਜਾ ਂਲੈਿਟਨੋ ਨਹੀ ਂ
 ਦੌੜ (ਇਕੱ ਜਾ ਂਵੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਂਅਲਾਸਕਾ ਦ ੇਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ  ਏਸ਼ੀਆਈ  ਕਾਲੇ ਜਾ ਂਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ  ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ    ਿਚਟੱਾ 
 

 
 

ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਨਾ ਿਲਖ ੋ- ਿਸਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਵਰਤ ਲਈ 

Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application) 
Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12 

 
          SNAP/TANF/Foster 

 Income Household:  Total Household Income/How Often:  _________________/________________      Household Size: _________________ 
 Free Meals                     Reduced Price Meals                   Denied/Paid               
Signature of Reviewing Official________________________________________________________ Date Notice Sent: ________________ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ SS# 

ਨਹੀ ਂਹੈ 



 
 

                                                                             ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ।ੋ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਐਡਂਰੀਆ ਰੋਮਾਨੋ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਕਈੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ: (585) 349-5190। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਤ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਗ 1 ਸਾਰ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰੋ। 
(1) ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਪੰਟ ਕਰੋ, ਿਜਨਾਂ ਿਵਚੱ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 
(2)  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 
(3)  ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਰਹੇ ਇਕੱ ਪਾਲਕ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੇਘਰੇ ਦ ੇਵੇਰਵ ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ  

ਪਰਵਾਸੀ, ਭਗੌੜਾ (ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਗੇਾ)। 
 
ਭਾਗ 2 ਸਨੈਪ, TANF ਜਾ ਂFDPIR ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ 2 ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਭਾਗ 4 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
(1) ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਜੌੂਦਾ SNAP, TANF ਜਾ ਂFDPIR (ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਡੰ ਪੋਗਰਾਮ) ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 
(2) ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਭਾਗ 3 ਛੱਡੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂSNAP ਕਸੇ 

ਨੰਬਰ, TANF ਜਾਂ FDPIR ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰਾ ਂਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। 
 

ਭਾਗ 3 ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਸਾਰ।ੇ 
(1) ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ,ੋ ਭਾਵ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ, ਿਜਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਸਾਥੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬਿੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਥਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਟਕੁੜਾ ਵਰਤੋ। 
(2)  ਟੈਕਸ ਜਾ ਂਕਈੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਢੱਣ ਤ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰਕੇ ਮਬਰ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜਦੂਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਲਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ 

ਕਮਾਈ, ਭਲਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਆਮਦਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਆਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾ ਂਘੱਟ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਆਮਦਨ ਿਲਖੋ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਰਕਮ 
ਿਕਨੰੀ ਵਾਰ ਪਾਪਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਹਰ ਦਜੂ ੇਹਫ਼ਤੇ (ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ), 2 x ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ। ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾ ਂਬਾਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾ ਂਪਬਿੰਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਡਂ ਿਡਵਲੈਪਮਟ 
ਬਲਾਕ ਗਾਂਟ, TANF ਅਤੇ ਐਟ ਿਰਸਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਗੋਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪਗੋਰਾਮ ਲਈ. 

(3) (3) ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਬਕਸ ੇਿਵਚੱ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰਾ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੰਖਆ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਚੱ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ ਭਾਗ 3 ਿਵਚੱ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਬਰਾ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(4) (4) ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚੱ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰਬਰ ਦ ੇਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅਕੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜੋ ਭਾਗ 4 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਭਾਗ 3 ਪੂਰਾ ਹ ੋਿਗਆ ਹ।ੈ 
ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾ ਂਬਾਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂSNAP, TANF ਜਾ ਂFDPIR ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬਧੱ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰਬਰ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

(5) ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਿਵਚੱ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
ਹੋਰ ਲਾਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ Medicaid ਜਾ ਂਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ਰੋਸ ਪੋਗਰਾਮ (CHIP) ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯਗੋ ਹੈ, 
ਪੋਗਰਾਮ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਆਨ ਵੇਖੋ.. 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਆਨ ਦੀ ਵਰਤ 
ਸੂਚਨਾ ਿਬਆਨ ਦੀ ਵਰਤ: ਿਰਚਰਡ ਬੀ. ਰਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਐਕਟ ਨੰੂ ਇਸ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਾਰੀ 
ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਤਾ ਂਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਫੁਤ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਇਮਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਮਬਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ੇ
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਸੀ ਂਇਕੱ ਪੂਰਕ ਪਸ਼ੋਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪਗੋਰਾਮ (SNAP), ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) ਪੋਗਰਾਮ ਜਾ ਂਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
(FDPIR) ਕੇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪਗੋਰਾਮ ਜਾ ਂਸੂਚੀਬਧੱ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ FDPIR ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਜਾ ਂਜਦ ਤੁਸੀ ਂਦਰਸਾਉਦਂੇ ਹੋ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਕਲੋ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗ ੇਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਜਾ ਂਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭਜੋਨ ਲਈ 
ਯਗੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਬਧੰਨ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਯਗੋਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਸਿੱਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੋਣ ਪਗੋਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਦੇਣ, ਜਾ ਂਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪੋਗਰਾਮ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪੋਗਰਾਮ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਸੰਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਯੂ.ਐਸੱ. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (USDA) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ (ਿਲੰਗ 
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਸਮੇਤ), ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾ। 

ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੇਲ, ਵੱਡੀ ਿਪੰਟ, ਆਡੀਓਟੇਪ, ਅਮਰੀਕੀ 
ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜਾਂ USDA ਦੇ 
TARGET ਕਦਰ (202) 720- 'ਤੇ। 2600 (ਆਵਾਜ਼ ਅਤ ੇTTY) ਜਾਂ (800) 877-8339 'ਤ ੇਫੈਡਰਲ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਂUSDA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ AD-3027, USDA ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਤਕਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ:ੈ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-ਿਸ਼ਕਾਇਤ-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, ਿਕਸ ੇਵੀ USDA ਦਫਤਰ ਤ, (866) 632-9992 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ USDA 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ। ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ 
ਸਕੱਤਰ (ASCR) ਨੰੂ ਕਿਥਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ AD-3027 ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪੱਤਰ USDA ਨੰੂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

1.  ਮੇਲ:: 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ 
ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫਤਰ 
1400 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਵੇਿਨਊ, SW 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. 20250-9410; ਜਾਂ 

2. ਫੈਕਸ: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3. ਈਮੇਲ: 
program.intake@usda.gov 

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ



 

 
 

ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦ ੇਸਮ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 
 

SNAP/TANF/FDPIR ਕੇਸ ਨੰਬਰਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੂਰਾ ਵੈਧ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, E123456, ਜਾ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ 
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਉਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਪਾਲਕ ਬੱਚਾ: ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ "ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ" ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਖਰਚੇ ਭੱਤ,ੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ, ਜਾ ਂਨੌਕਰੀ ਤ। ਿਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬਧੰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "0" ਿਲਖ ੋ
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਘਰੇਲੂ: ਸਬੰਧਤ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ: ਸਾਰ ੇਸਬਧੰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬਿੰਧਤ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸੁਤੰਤਰ: ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਰਿਥਕ ਇਕਾਈ/ਪਿਰਵਾਰ ਹ ੈਜਦ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 
ਪਿਰਵਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਾਂਝ ੇਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ੋਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਤ ਆਰਿਥਕ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ:  ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਬਰ ਦਆੁਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਿਵੱਚ ਕਮਾਏ ਜਾ ਂਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ, ਸਟਟੇ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਤ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ (ਉਜਰਤ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ, ਆਿਦ) ਤ ਆਮਦਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰ ੇਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸਾਨ, ਸਵ-ੈਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਪਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ 
1040 ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: 
 

 ਮਜ਼ਦਰੂੀ, ਤਨਖਾਹ, ਸੁਝਾਅ, ਕਿਮਸ਼ਨ, ਜਾ ਂਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਤ 
ਆਮਦਨ 

 ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ - ਕੁੱਲ ਿਵਕਰੀ ਘਟਾਓ ਖਰਚੇ - ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਂ
  ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, 

ਸਾਲਨਾ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਆਮਦਨ 
  ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
  ਭਲਾਈ ਭੁਗਤਾਨ (SNAP ਦਾ ਮੱੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹ)ੈ 
 ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
 ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨ (SSI) ਜਾ ਂਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਰਵਾਈਵਰ 
ਦੇ ਲਾਭ 

 ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ 
 ਕਾਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ 
 ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ੇਦੇ ਲਾਭ 
 ਿਵਆਜ ਜਾ ਂਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ 
  ਬੱਚਤਾ,ਂ ਿਨਵੇਸ਼ਾ,ਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਨਕਦੀ 

ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
  ਹੋਰ ਨਕਦ ਆਮਦਨ

 
 

ਆਮਦਨ ਬੇਦਖਲੀ: ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਕਾਸ (ਬਲਾਕ ਗਾਂਟ) ਫੰਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਂਪਬੰਿਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੱੁਲ, ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ 
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮਦਨ 
ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
 
ਨਾਮ: ਐਡਂਰੀਆ ਰੋਮਾਨੋ, ਿਮਸਟਰ ਗੈਰੀ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਫਡੂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
 
ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ: (585) 349-5191 
 
 
 


