
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੁੱ ਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ: 

ਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਪਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਹਤਮੂੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ।ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਿਕਟਹਰੇਕ ਸਕ ਲ ਪਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਸਹਤਮੂੰਦ ਭੋਜਨ 
ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.75 ਹੈ; ਦ ਿਪਹਰਦੇਭੋਜਨਦੀਕੀਮਤ $3.00 ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੁੱ ਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਘਪਿਆ ਮ ੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਿਪਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਿੈਕੇਿ ਪ ੱਿ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਫ਼ਾਇਪਦਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਪ ਸਪਤਰਤ 
ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੈੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਹੇਠਾਂ ਅਰਜੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਪ ੱਿ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕ ਝ ਆਮ ਸ ਾਲ ਅਤੇ ਜ ਾਬ ਪਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

1. ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

• ਘਰਾਂ ਪ ੱਿ SNAP, ਭਾਰਤੀ ਡਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਭੋਜਨ ਵੰਿ ਪਿੋਗਰਾਮ (FDPIR)ਤੋਂ ਜਾਂ TANFਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿੇ 
ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹਨ। 

• ਫੋਸਿਰ ਬੱਿੇ, ਜੋ ਪਕਸੇ ਫੋਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੂੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਪਜੂੰਮੇ ਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹਨ। 
• ਆਿਣੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਹੈਡ ਸਿਾਰਿ (Head Start) ਕਾਰਜਕਰਮ ਪ ੱਿ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਬੱਿੇ ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹਨ। 
• ਜੋ ਬੱਿੇ ਬੇਘਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂ ਿਰ ਾਸੀ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਿ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹਨ। 
• ਬੱਿੇ ਤਦ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਘਰੇਲ  ਆਮਦਨੀ ਸੂੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਿਾਤਰਤਾ 

ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ (Federal Income Eligibility Guidelines) ਪ ੱਿ ਪਦੱਤੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ।ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਤਦ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ 
ਮ ੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਘਰੇਲ  ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਿਾਰਿ ਤੇ ਪਦੱਤੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਿ ਹੈ।  
ਕ ੁੱਲ 

ਪਰਿਵਾਿਕ ਆਕਾਿ 
ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੀਨਾਵਾਿ ਦੋ ਵਾਿ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਿ ਦੋ ਹਫਰਤਆਂ ਰਵੁੱਚ ਹਫਤਾਵਾਿੀ 

1  $ 23,828   $ 1,986   $ 993  $ 917  $ 459 

2  $ 32,227   $ 2,686   $ 1,343   $ 1,240   $ 620  

3  $ 40,626   $ 3,386   $ 1,693   $ 1,563   $ 782 
4  $ 49,025   $ 4,086   $ 2,043   $ 1,886   $ 943  

5  $ 57,424  $ 4,786   $ 2,393  $ 2,209   $ 1,105 

6  $ 65,823   $ 5,486   $ 2,743   $ 2,532   $ 1,266 

7  $ 74,222   $ 6,186  $ 3,093   $ 2,855   $ 1,428  
8  $ 82,621   $ 6,886   $ 3,443   $ 3,178  $ 1,589  

*ਹਿੇਕ ਸਾਮਲ ਰਵਅਕਤੀ ਸਾਮਲ ਕਿਦਾ ਹੈ  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 

 

2. ਮੈਨ ੂੰ  ਪਕ ੇਂ ਿਤਾ ਿੱਲੇਗਾ ਪਕ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਬੇਘਰ, ਿਰ ਾਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਤਰ ਹਨ?ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਿਤਾ ਹੈ?ਕੀ 
ਤ ਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਨਾਹਗਾਹ, ਹੋਿਲ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਪ ੱਿ ਇਕੱਠੇ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ?ਕੀ ਤ ਹਾਡਾ ਿਪਰ ਾਰ ਮੌਸਮੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨ ੀਂ ਥਾਂ ਜਾ 
ਕੇ  ੱਸਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਜਹੇ ਬੱਿੇ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਿਪਹਲੇ ਿਪਰ ਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਣ ਦੀ ਿੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਪ ੱਿ ਰਪਹ ਰਹੇ ਬੱਿੇ ਇਹਨਾਂ  ਰਣਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਪਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਫ਼ਤ 
ਭੋਜਨ ਪਮਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਡਟਮ ਓ'ਕੋਨਰ, ਬੇਘਰ ਸੰਪਰਕ/ਪਿਵਾਸੀ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, 349-5150 ਜਾਾਂ 

toconnor@spencerportschools.orgਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

3. ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਬੱਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਿਏਗੀ?ਨਹੀਂ। ਆਿਣੇ ਘਰ ਪ ੱਿ ਰਪਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮ ਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਸਕ ਲ 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਦਓ।ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋਿ ਰੀਨਾਹੋ ੇ, 
ਇਸਲਈਸਾਰੀਲੋੜ੍ੀਂਦੀਜਾਣਕਾਰੀਭਰਨਾਯਕੀਨੀਬਣਾਓ।ਿ ਰੀਕੀਤੀਅਰਜੀਇੱਥੇ ਾਿਸਕਰੋ ਬਾਲ ਪੋਸਣ ਰਵਭਾਗ, ਐਡਂਿੀਆ ਿੋਮਾਨੋ, 71 ਲਾਇਲ ਐਵੇਰਨ Sp 

ਸਪੈਂਸਿਪੋਿਟ, NY 14559 349-5190 ਜਾਂ aromano@spencerportschools.org। 

4. ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਪ ੱਿ ਇੱਕ ਿੱਤਰ ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ, ਪਜਸ ਪ ੱਿ ਪਲਪਖਆ ਹੋ ੇ ਪਕ ਮੇਰੇ ਬੱਪਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ 
ਮਨਜ ਰੀ ਪਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ੇਗੀ?ਨਹੀਂ, ਿਰੂੰਤ  ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ ਿੱਤਰ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਿੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

PUN 



ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਪ ੱਿ ਕੋਈ  ੀ ਬੱਿਾ ਤ ਹਾਡੀ ਿਾਤਰਤਾ ਸ ਿਨਾ ਤੋਂ  ਾਂਝਾ ਰਪਹ ਪਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤ ਰੂੰਤ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਡਵਭਾਗ, 

ਐਾਂਿਰੀਆ ਰੋਮਾਨੋ, 71 ਲਾਇਲ ਐਵੇਡਨ Sp ਸਪੈਂਸਰਪੋਰਟ, NY 14559 349-5190 ਜਾਾਂ aromano@spencerportschools.org ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। 

5. ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ?ਹਾਂ।ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕੇ ਲ ਉਸ ਸਕ ਲ 
ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਡਿਲੇ ਡਦਨ ਤੋਂ 30 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡਦਨਤੱਕ ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਢ ਕ ੀਂ ਹੈ।ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ 
ਭੇਜਣੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਲ ਨੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਾ ਦੱਪਸਆ ਹੋ ੇ ਪਕ ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਨ ੇਂ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ 
ਭੇਜਦੇ, ਜੋ ਸਕ ਲ  ੱਲੋਂ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਤ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਤੋਂ 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਿ ਰਾ ਮ ੱਲ ਪਲਆ ਜਾਏਗਾ। 

6. ਮੈਨ ੂੰ  WIC ਿਰਾਿਤ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਪਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਿਰਾਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?WIC ਪ ੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਘਰਾਂ ਪ ਿਲੇ ਬੱਿੇ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ ਮ ੱਲ 
ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਭੇਜੋ। 

7. ਕੀ ਮੇਰੇ  ੱਲੋਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ  ੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਘਰੇਲ  ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਲਖਤ ਿਰਮਾਣ ਭੇਜਣ ਲਈ  ੀ ਕਪਹ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

8. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹ ਣ ਿਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਪ ੱਿ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਹਾਂ, ਤ ਸੀਂ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਿੇ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ, ਜੋ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਰਪਹਣ  ਾਲੇ ਬੱਿੇ ਮ ਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਜੇਕਰ ਘਰੇਲ  ਆਮਦਨੀ, ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

9. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਪਹਮਤ ਹੋ ਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।ਤ ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਿੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ ਣ ਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  ਜੋਨਾਥਨ ਸਾਲਟਜ਼ਬਰਗ 349-5121 ਜਾ 

jsaltzberg@spencerportschools.org । 

10. ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤਦ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਹਾਂ।ਤ ਹਾਡੇ, ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦਾ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੇ ਮ ੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਪਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

11. ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਪਜਹੀ ਨਹੀਂ ਰਪਹੂੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?ਉਹ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  $1000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਰੂੰਤ  ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤ ਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇ ਲ $900 ਕਮਾਏ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਪਲਖੋ ਪਕ ਤ ਸੀਂ ਿਰਤੀ ਮਹੀਨੇ  $1000 ਕਮਾਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓ ਰਿਾਈਮ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਰੂੰਤ  ਜੇਕਰ 
ਤ ਸੀਂ ਕੇ ਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਓ ਰਿਾਈਮ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛ ੱਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਘੂੰਿੇ ਜਾਂ ਮਜਦ ਰੀ 
ਘਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੀ  ਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨੀ ਪਲਖੋ। 

12. ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਪਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ ਝ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਰਾਿਤ ਨਹੀਂ  ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਬਲਕ ਲ  ੀ ਆਮਦਨੀ ਿਰਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਰਜੀ ਪ ੱਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਪਹੂੰਦੇ ਹਾਂ।ਜਦੋਂ  ੀ ਅਪਜਹਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਗ ਪ ੱਿ 0 ਪਲਖੋ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਪਨਰਉੱਤਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ  ੀ ਪਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਗਣੇ 
ਜਾਣਗੇ।ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਭਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਨਰਉੱਤਰ ਛੱਡਣ  ੇਲੇ ਸ ਿੇਤ ਰਹੋ, ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਨਾਂਗੇ ਪਕ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਬ ੱਝ ਕੇ ਅਪਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

13. ਅਸੀਂ ਪਮਲਿਰੀ ਪ ੱਿ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਆਮਦਨੀ  ੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋ ੇਗੀ?ਤ ਹਾਡੀ ਮ ਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਬੋਨਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਦੱਪਸਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਔਫ-ਬੇਸ (ਪਮਲਿਰੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕੱਿਪੜ੍ਆਂ ਲਈ ਪਕਸੇ  ੀ ਨਕਦ ਮ ੱਲ ਦੇ ਭੱਤੇ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨ ੂੰ   ੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਮਲਿਰੀ ਹਾਊਪਸੂੰਗ 
ਿਰਾਈ ੇਿਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੀਏਪਿ  (ਡਮਲਟਰੀ ਿਾingਡਸੰਗ ਡਨਜੀਕਰਨ ਪਡਿਲ) ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਪਸੱਿੇ  ਜੋਂ ਪਕਸੇ  ੀ  ਾਧ  ਲੜ੍ਾਈ ਭ ਗਤਾਨ ਨ ੂੰ   ੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  



14.  ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਡਰਵਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਥਾਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ?ਡਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਡਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵਿੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਰਜ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰ ਡਦਓ।ਇਿੱਕ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ 

15. ਮੇਰੇ ਿਪਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹਨ, ਪਜਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ ਸਨੈਪ 

ਲਈ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਾਇਪਦਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਕ ੇਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ ਖੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-800-342-3009 ਤੇ 
ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ 349-5190 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਸ ਪਹਰਦਤਾ ਨਾਲ, 

Gary Miner 



ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈਬਾਲਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਗਲੀ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ # ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ ਜ਼ਿਪ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ)

“ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ) ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਜਾਂਚ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਫ਼ਾਇਦੇ ਖੁੰਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਚਰਣ 4

ਚਰਣ 3 ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸੋ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਣ 2 ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਣ ਛੱਡ ਦਿਓ)

ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ 
ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ (SSN) ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ SSN ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 

A. ਬਾਲ ਆਮਦਨੀ
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਣ 1 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ/ਬਾਲ 
ਸਹਿਯੋਗ/ਨਿਰਬਾਹ ਖਰਚ

ਪੈਨਸ਼ਨ/ਰਿਟਾਇਰਮਂੈਟ/ਹੋਰ 
ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਨਾਮ)

ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ
(ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ)

X X X X X

ਕੰਮ ਤਂੋ ਕਮਾਈ

$

$

$

$

$

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ?

$
ਬਾਲ ਆਮਦਨੀ

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ?

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ
 ਦੋ ਵਾਰ

ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 
2 ਵਾਰ (2x) ਮਾਸਿਕ

B. ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ)
ਚਰਣ 1 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੂਰਣ ਡਾਲਰਾਂ (ਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਲਈ 
ਕੁੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨੀ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ‘0’ ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ “0” ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੇ) ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

$

$

$

$

$

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ?

$

$

$

$

$

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ?

ਚਰਣ 2 ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਂੈਬਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: SNAP, TANF ਜਾਂ FDPIR?

ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ  > ਚਰਣ 3 ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ >  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਣ 4 ਤੇ ਜਾਓ (ਚਰਣ 3 ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ)
ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ�

ਕੇਸ ਨੰਬਰ:

ਚਰਣ 1 ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਲ ਨਾਮMI ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਫੋਸਟਰ 
ਬੱਚਾ

ਬੇਘਰ, 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ, 

ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ

ਉ
ਹਨ

ਾਂ ਸ
ਾਰ

ਿਆ
ਂ ਤ

ੇ ਸ
ਹੀ

 ਦ
ਾ ਨ

ਿਸ਼
ਾਨ

 
ਲ

ਗ
ਾਓ

, ਜ
ੋ ਲ

ਾਗ
ੂ ਹ

ੁੰਦ
ੇ ਹ

ਨ

ਗ੍ਰੇਡਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:“ਕੋਈ 
ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੇਘਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ 
ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਪੜ੍ਹੋ।

ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:“ਕੋਈ 
ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੇਘਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ 
ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਪੜ੍ਹੋ।

ਕੀ  ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 
ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈੈ?

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ ਪਲਟੋ ਅਤੇ 
“ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ 
ਚਾਰਟਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ। 

“ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” 
ਚਾਰਟ ਬਾਲ ਆਮਦਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

“ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” 
ਚਾਰਟ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ               Punਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਰ੍ੋਟੋਟਾਈਪ ਘਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਤੀ ਘਰ ਇੱਕ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨ (ਪੈਿਂਸਲ ਨਹੀਂ) ਵਰਤੋ।

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ
 ਦੋ ਵਾਰ

ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 
2 ਵਾਰ (2x) ਮਾਸਿਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ

 ਦੋ ਵਾਰ
ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 
2 ਵਾਰ (2x) ਮਾਸਿਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ

 ਦੋ ਵਾਰ
ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 
2 ਵਾਰ (2x) ਮਾਸਿਕ



Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Richard B. Russell National School Lunch Act (ਰਿਚਰਡ ਬੀ. ਰੁਸੈਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਐਕਟ) ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ 
ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 
ਫੋਸਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Supplemental 
Nutrition Assistance Program) (SNAP), ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੌਰ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ (Temporary Assistance for Needy 
Families) (TANF) ਜਾਂ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ੰਸ (Food Distribution Program on Indian 
Reservations) ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ FDPIR ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ 
ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ U.S. Department of Agriculture (ਯੂ.ਐਸ.ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) (USDA) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 
ਹੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, USDA, ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ USDAਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ USDAਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ 
ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਲਿੰਗ, ਅਪੰਗਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ 
ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ, ਵੱਡਾ 
ਪ੍ਰਿੰਟ, ਔਡੀਓਟੇਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ 
Federal Relay Service (ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ) ਰਾਹੀਂ USDA ਨੂੰ  (800) 877-8339 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) 
ਭਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ USDA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ USDA ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, (866) 632-9992 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ USDA ਨੂੰ ਭੇਜੋ: 
ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ: U.S. Department of Agriculture

   O�ce of the Assistant Secretary for Civil Rights

 1400 Independence Avenue, SW

 Washington, D.C. 20250-9410

ਫੈਕਸ:  (202) 690-7442; or
ਈਮੇਲ:   program.intake@usda.gov.         

ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਭਰੋ ੇਵਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

Household size

Eligibility:

Total Income

DateConfirming O�cial’s Signature DateVerifying O�cial’s Signature

Categorical Eligibility

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣਵਿਕਲਪਿਕ

DateDetermining O�cial’s Signature

ਬਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਦਾਹਰਨ(ਉਦਾਹਰਨਾਂ)

- ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ

- ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

- ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ
 - ਅਪੰਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
 - ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

-ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

- ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ 
ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

- ਬੱਚਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
-ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਅਪੰਗ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਾਂ ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

-ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤਂੋ ਆਮਦਨੀ - ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਂ 
ਟ੍ਰਸਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਤਂੋ ਆਮਦਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ / ਬਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 
/ ਨਿਰਬਾਹ ਖਰਚ

- ਤਨਖਾਹ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨਕਦ ਬੋਨਸ
- ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਖੇਤ 
ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਐਸ. ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ:

- ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਕਦ ਬੋਨਸ 
(ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ, FSSA ਜਾਂ 
ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ 
ਕਰੋ)
- ਔਫ-ਬੇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਭੱਤੇ

ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਇਦੇ
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਕਮ 
(SSI)
- ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕਦ 
ਸਹਾਇਤ
- ਨਿਰਬਾਹ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ
- ਬਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ
- ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
- ਹੜਤਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਪੈਨਸ਼ਨ /ਰਿਟਾਇਰਮਂੈਟ / ਹੋਰ 
ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ

- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰੇਲਰੋਡ 
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲੰਗ 
ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਸਮੇਤ)
- ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ
- ਨਿਯਮਿਤ ਟ੍ਰਸਟ ਜਾਂ ਇਸਟੇਟ ਤੋਂ 
ਆਮਦਨੀ
- ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨੀ
- ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ
- ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ
- ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਕਦ 
ਭੁਗਤਾਨ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਗ 
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

ਜਾਤੀ (ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):      ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਨ ਨੇਟਿਵ              ਏਸ਼ੀਆਈ      ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ   ਨੇਟਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ 

        ਗੋਰਾ

ਨਸਲ (ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):            ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨੋ               ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨੋ ਨਹੀਂ

Free Reduced Denied



ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੁੱਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਕਵੇਂ ਕਦੁੱ ਤ਼ੀ ਜਾਏ 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੁੱ ਲ ਦੇ ਸਿੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਿਰਨ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇੁੱਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਿੇ ਲ ਇੁੱਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਸਤੁਤ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਿਕਟਕ ੁੱਚ ਇੁੱਿ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਸਿੂਲਾਂ ਕ ੁੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੁੱ ਲ ਦੇ ਸਿੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਰਮਾਕਣਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਭਰ਼ੀ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਰਮ ਕ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ!ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰੇਿ ਚਰਣ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ  ਾਂਗ ਹ਼ੀ ਹ।ੈ ਜੇਿਰ ਕਿਸੇ  ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਾ 
ਹੋ ੇ ਕਿ ਅੁੱਗੇ ਿ਼ੀ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਡਿਭਾਗ, ਐਿਂਰੀਆ ਰੋਮਾਨੋ 71 ਲਾਇਲ ਐਿੇਡਨ Sp ਸਪੈਂਸਰਪੋਰਟ, NY 14559 349-5190 ਜਾਂ aromano@pencerportschools.orgਨੂੂੰ  
ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ (ਪੈਂਕਸਲ ਨਹੀਂ) ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਲਖਣ ਦ਼ੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

ਚਰਣ 2:ਕ਼ੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ SNAP, TANF ਜਾਂ FDPIR ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱ ਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ: 

ਚਰਣ 1: ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਲ, ਬੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਕਰਥ਼ੀ ਹਨ, ਗਰੇਡ 12 ਸਮੇਤ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਦੁੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ੁੱਚ ਕਿੂੰਨੇ ਬਾਲ, ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੂਲ਼ੀ ਕ ਕਦਆਰਥ਼ੀ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਲਾਜਮ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਹੁੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਕਧਤ ਹੋਣ। 
ਮੈਨੰੂ ਇੁੱਥੇ ਕ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਗ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕ ੁੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ, ਜੋ: 
• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ; 

• ਇੁੱਿ ਫੋਸਟਰ ਪਰਬੂੰਧ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ੁੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਘਰ, ਪਰ ਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜੇ ਜ ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਹਨ; 

• ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਿਕਟਕ ੁੱਚ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕ ਕਦਆਰਥ਼ੀ, ਉਮਰ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿ਼ੀਤੇ ਕਬਨਾਂ। 
A) ਹਰੇਕ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਹਰੇਿ ਬੁੱਚੇ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕਲਖੋ। ਹਰੇਿ ਬੁੱਚੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇੁੱਿ ਲਾਈਨ 

 ਰਤੋ। ਨਾਮ ਕਲਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਿ ਖਾਨੇ ਕ ੁੱਚ ਇੁੱਿ ਅੁੱਖਰ 

ਕਲਖੋ।ਜੇਿਰ ਥਾਂ ਭਰ ਗਈ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਰੁਿੋ। ਜੇਿਰ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦ਼ੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਹੋਰ ਬੁੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੁੱਿ 

ਦੂਜੇ ਿਾਗਜ ਤੇ  ਾਧੂ ਬੁੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸਾਰ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ 
ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਕਲਖ ਿੇ ਨਾਲ ਨੁੱ ਥ਼ੀ ਿਰੋ। 

B) ਕ਼ੀ ਬੁੱਚਾ ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ 

ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਿਕਟਕਵਖੇ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ 
ਹੈ? ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੁੱਸਣ ਲਈ “ਕ ਕਦਆਰਥ਼ੀ” 

ਦੇ ਕਸਰਲੇਖ  ਾਲੇ ਿਾੁੱਲਮ ਕ ੁੱਚ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ 
‘ਨਹੀਂ’ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਚੇ 

ਸਪੈਨਸਰਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ 

ਡਿਸਡਟਿਕਟਕ ੁੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 
‘ਹਾਂ’ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਜੇ 
ਪਾਸੇ ਦੇ ‘ਗਰੇਡ’ ਿਾੁੱਲਮ ਕ ੁੱਚ ਗਰੇਡ ਪੁੱਧਰ 

ਕਲਖੋ। 

C) ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋਸਟਰ ਬੁੱ ਚੇ ਹਨ? ਜੇਿਰ ਿੋਈ  ਼ੀ 
ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਬੁੱਚੇ ਫੋਸਟਰ ਬੁੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਦੁੱਤੇ 
“ਫੋਸਟਰ ਬੁੱਚਾ” ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੇ ਲ 

ਫੋਸਟਰ ਬੁੱਕਚਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਰਣ 1 ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਣ 4 ਤੇ ਜਾਓ। 
ਜੋ ਫੋਸਟਰ ਬੁੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਗਕਣਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕ ੁੱਚ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ 

ਤੁਸੀਂ ਫੋਸਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੋਸਟਰ ਦੋ ੇਂ ਬੁੱਕਚਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਰਣ 3 ਤੇ ਜਾਓ। 

D)ਕ਼ੀ ਕੋਈ ਬੇਘਰ, ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱ ਜੇ 

ਬੁੱ ਚੇ ਹਨ? ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ 

ਕ ੁੱਚ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਿੋਈ  ਼ੀ ਬੁੱਚਾ ਇਸ  ਰਣਨ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ “ਬੇਘਰ, 

ਪਰ ਾਸ਼ੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜੇ” ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 

ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਣ ਪੂਰੇ ਿਰੋ। 



ਚਰਣ 2:ਕ਼ੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ SNAP, TANF ਜਾਂ FDPIR ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

• ਸਪਲ਼ੀਮੈਂਟਲ ਕਨਊਟਰ਼ੀਸ਼ਨ ਅਕਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP) । 
• ਟੈਂਪਰੇਰ਼ੀ ਅਕਸਸਟੈਂਸ ਫੌਰ ਨ਼ੀਡ਼ੀ ਫੈਕਮਲ਼ੀਜ (Temporary Assistance for Needy Families) (TANF) । 
• ਫੂਡ ਕਡਸਟਰ਼ੀਕਬਊਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਇੂੰਡ਼ੀਅਨ ਕਰਜਰ ੇਸ਼ੂੰਸ (Food Distribution Program on Indian Reservations) (FDPIR)। 
A) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱ ਧ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚ 

ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ: 
• ਚਰਣ 2 ਨੂੂੰ  ਖਾਲ਼ੀ ਛੁੱਡ ਕਦਓ ਅਤੇ ਚਰਣ 3 ਤੇ ਜਾਓ। 

B) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱ ਧ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ: 
• SNAP, TANF ਜਾਂ FDPIR ਲਈ ਇੁੱਿ ਿੇਸ ਨੂੰ ਬਰ ਕਲਖੋ।ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੇ ਲ ਇੁੱਿ ਿੇਸ ਨੂੰ ਬਰ ਮੁਹੁੱਈਆ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 

ਇਹਨਾਂ ਕ ੁੱਚ ਕਿਸੇ ਇੁੱਿ ਿਾਰਜਿਰਮ ਕ ੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਿੇਸ ਨੂੰ ਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੁੱਥੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ: 1-800-

342-3009। 
• ਚਰਣ 4 ਤੇ ਜਾਓ। 

ਚਰਣ 3:ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱ ਸੋ 

ਮੈਂ ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਕਕਵੇਂ ਦੁੱਸਾਂ? 

• ਇਹ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ੀ ਦੁੱਸਣਯੋਗ ਆਮਦਨ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਪਰੂੰਟ ਿ਼ੀਤੇ “ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਅਤੇ “ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” 

ਕਸਰਲੇਖ  ਾਲੇ ਚਾਰਟ  ਰਤੋ। 
• ਸਾਰ਼ੀ ਰਿਮ ਿੇ ਲ ਸਮੁੁੱਚ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਕ ੁੱਚ ਦੁੱਸੋ।ਪੂਰ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਪੂਰਣ ਡਾੁੱਲਰਾਂ ਕ ੁੱਚ ਦੁੱਸੋ। ਸੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿਰੋ। 
o ਸਮੁੁੱਚ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਟੈਿਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੁੁੱਲ ਆਮਦਨ਼ੀ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ 

o ਿਈ ਲੋਿ ਉਸ ਰਿਮ ਨੂੂੰ  ਆਮਦਨ਼ੀ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ “ਘਰ ਕਲਜਾਂਦੇ” ਹਨ, ਿੁੁੱਲ, “ਸਮੁੁੱਚ਼ੀ” ਰਿਮ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ। ਯਿ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਕ ੁੱਚ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਿਸਾਂ, ਬ਼ੀਮਾ ਪਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਕ ੁੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ  ਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂ ਲਈ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ਼ੀ। 

• ਕਜੁੱਥੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਿੋਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ,ੇ ਉਸ ਭਾਗ ਕ ੁੱਚ “0” ਕਲਖੋ। ਿੋਈ ਖਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਕਨਰਉੱਤਰ ਛੁੱਡੇ ਗਏ ਆਮਦਨ਼ੀ ਭਾਗ  ਼ੀ ਕਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਗਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ “0” ਕਲਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੋਈ  ਼ੀ ਭਾਗ ਖਾਲ਼ੀ ਛੁੱਡਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਕਣਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਰੋਸਾ ਦ ਾ ਰਹੇ) ਕਿ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਿੋਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁੱਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਏਗ਼ੀ। 

• ਹਰੇਿ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੁੱਤੇ ਚੈਿ ਬੌਿਸ  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਹਰੇਿ ਪਰਿਾਰ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਕਿੂੰਨ਼ੀ  ਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
3.A.ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱ ਸੋ 

A)  ਬੁੱ ਕਚਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। “ਿੁੁੱਲ ਬਾਲ ਆਮਦਨ਼ੀ” ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਖਾਨੇ ਕ ੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ੁੱਚ ਚਰਣ 1 ਕ ੁੱਚ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸੂੰਯੁਿਤ ਸਮੁੁੱਚ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਿੇ ਲ 

ਫੋਸਟਰ ਬੁੱਕਚਆਂ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਕਗਣੋ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੁੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 
 

ਬਾਲ ਆਮਦਨ਼ੀ ਕਕੰਨ਼ੀ ਹੈ? ਬਾਲ ਆਮਦਨ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਸੁੱਧੇ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਘਰਾਂ ਕ ੁੱਚ ਿੋਈ ਬਾਲ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ। 
3.B  ਬਾਲਗਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱ ਸੋ 

ਮੈਨੰੂ ਇੁੱਥੇ ਕ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ? 



ਚਰਣ 3:ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱ ਸੋ 

• ਇਹ ਭਾਗ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ਼ੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਾਂਝਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਕਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। 
• ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ: 
o ਜੋ ਲੋਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਪਰੂੰਤੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ੁੱਚ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
o ਚਰਣ 1 ਕ ੁੱਚ ਪਕਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਕ ਕਦਆਰਥ਼ੀ। 

a) ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ “ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (ਪਕਹਲਾ ਅਤੇ ਿੁਲ ਨਾਮ)” ਦਾ 
ਕਨਸ਼ਾਨ ਲੁੱ ਗੇ ਖਾਕਨਆਂ ਕ ੁੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ। ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ  ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਰਜ ਨਾ ਿਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਣ 1 ਕ ੁੱਚ ਦਰਜ ਿ਼ੀਤੇ 
ਸਨ। ਜੇਿਰ ਚਰਣ 1 ਕ ੁੱਚ ਦਰਜ ਿ਼ੀਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਚੇ 

ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਰਣ 3, ਭਾਗ A ਕ ੁੱਚ ਕਦੁੱਤੇ 
ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

b) ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਕ ੁੱਚ “ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਆਮਦਨ਼ੀਆਂ” ਭਾਗ ਕ ੁੱਚ 

ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਿਰ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿੂੰਮ 

ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਧਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ -ੈਰੋਜਗਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 

ਦੇ ਮਾਲਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋਗੇ। 
 

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਵੈ-ਕਨਯੋਕਜਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਸ ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲ ਰਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਸੋ। ਇਸਨੂੂੰ  ਇਸਦ਼ੀਆਂ ਸਮੁੁੱਚ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿੁੁੱਲ ਸੂੰਚਾਲਨ ਖਰਕਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਿੇ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

c) ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ/ਬਾਲ ਸਕਹਯੋਗ/ਕਨਰਬਾਹ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 

ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਦੁੱਤੇ “ਜਨਤਿ 

ਸਹਾਇਤਾ/ਬਾਲ ਸਕਹਯੋਗ/ਕਨਰਬਾਹ ਖਰਚ” ਭਾਗ ਕ ੁੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਰਟ 

ਤੇ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਨਾ ਿ਼ੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ  ਼ੀ ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਾਇਕਦਆਂ ਦਾ ਨਿਦ 

ਮੁੁੱਲ ਨਾ ਦੁੱਸੋ। ਜੇਿਰ ਆਮਦਨ਼ੀ ਬਾਲ ਸਕਹਯੋਗ ਜਾਂ ਕਨਰਬਾਹ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 

ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇ ਲ ਅਦਾਲਤ਼ੀ-ਹੁਿਮ  ਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਗੈਰ ਰਸਮ਼ੀ ਪਰੂੰਤੂ 
ਕਨਯਕਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਕ ੁੱਚ “ਹੋਰ” ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਸੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। 

d) ਪੈਨਸ਼ਨ/ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ/ਹੋਰ ਸਾਰ਼ੀ 
ਆਮਦਨ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਰ਼ੀ 
ਆਮਦਨ਼ੀ ਦੁੱਸੋ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਦੁੱਤੇ 
“ਪੈਨਸ਼ਨ/ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ/ਹੋਰ ਸਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ” 

ਭਾਗ ਕ ੁੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

e) ਘਰ ਦੇ ਕੁੁੱ ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸੰਕਖਆ ਦੁੱਸੋ। ਭਾਗ “ਘਰ ਦੇ ਿੁੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ 
ਬਾਲਗ)” ਕ ੁੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਿੁੁੱਲ ਸੂੰਕਖਆ ਦਰਜ ਿਰੋ। ਇਹ ਸੂੰਕਖਆ ਚਰਣ 1 

ਅਤੇ ਚਰਣ 3 ਕ ੁੱਚ ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸੂੰਕਖਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ 
ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ੁੱਚ ਿੋਈ ਅਕਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕ ੁੱਚ 

ਸੂਚ਼ੀਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਿ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਜ ਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ 
ਸੂੰਕਖਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਟੇ ਮੁੁੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ਼ੀ 
ਹੈ। 

f) ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਕਓਕਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ (Social Security Number) ਦੇ 

ਆਖਰ਼ੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਕਦਓ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮੁਹੁੱਈਆ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਥਾਂ 
ਕ ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਓਕਰਟ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇ ਆਖਰ਼ੀ ਚਾਰ ਅੂੰਿ ਦਰਜ ਿਰਨੇ 

ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਾਇਕਦਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਓਕਰਟ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ  ਼ੀ ਬਾਲਗ 

ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਿੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਓਕਰਟ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਛੁੱਡ ਕਦਓ 

ਅਤੇ “ਜੇਿਰ ਿੋਈ SS#” ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹ਼ੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ” ਲੇਬਲ  ਾਲੇ ਸੁੱਜੇ 
ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 

ਚਰਣ 4:ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੁੱਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਸਤਾਖਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸੁੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੁੱਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਕਸਕਵਲ ਹੁੱਕ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। 
A) ਆਪਣ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੋ। ਜੇਿਰ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਿ਼ੀਤੇ ਭਾਗਾਂ ਕ ੁੱਚ ਆਪਣਾ  ਰਤਮਾਨ ਪਤਾ 
ਕਲਖੋ।ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਚਆਂ 

B) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ  ਾਲੇ 

ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕ ਅਿਤ਼ੀ 

C) ਅੁੱ ਜ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ ਕਲਖੋ। 
ਮੁਹੁੱਈਆ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਥਾਂ ਕ ੁੱਚ, 

D) ਬੁੱ ਚੇ ਦ਼ੀ ਜਾਤ਼ੀਗਤ ਅਤੇ ਨਸਲ਼ੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 
(ਕਵਕਲਕਪਕ)। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਬੁੱਕਚਆਂ ਦ਼ੀ 
ਜਾਤ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਾਂ। 



ਚਰਣ 4:ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਨੂੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੁੱਲ ਦੇ ਸਿੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫੋਨ 

ਨੂੰ ਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ ਕ ਿਲਕਪਿ ਹੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਇਹ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸਕਥਤ਼ੀ ਕ ੁੱਚ ਤੁਰੂੰਤ 

ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

“ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ” ਖਾਨੇ ਕ ੁੱਚ 

ਹਸਤਾਖਰ ਿਰੇ। 
ਖਾਨੇ ਕ ੁੱਚ ਅੁੱਜ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ 

ਕਲਖੋ। 
ਇਹ ਭਾਗ ਕ ਿਲਕਪਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੇ ਮੁੁੱਲ ਦੇ ਸਿੂਲ 

ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਚਆਂ ਦ਼ੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 
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