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ਸਾਰੇ CALFRESH ਪਾ੍ਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ 

ਜ਼ਰੂਰੀ - ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ੋ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਨੰੂਨ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:  

ਅਟਿਕਤਮ CalFresh ਅਲਾਿਮੈਂਿਾਂ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ 
ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਟਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ

1 2 3 4 5 6 7 8 ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਅਕਤੀ ਰਵ

$194 $355 $509 $646 $768 $921 $1018 $1164 +$146

• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਨਾਹ ਕਿੌਤੀ $552.00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $569.00 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਬੇਘਰ ਸ਼ੈਲਿਰ ਭੱਤਾ $143.00 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $152.06 ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ।
• ਰਮਆਰੀ ਕਿੌਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ:

ਟਵੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਟਮਆਰੀ ਕਿੌਤੀਆਂ

ਪ ਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰਟਰ ਆਰੀ ਕ ੌਤੀਆਂਟਮ ਿ

1 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੀ ਰਵ $167.00

4 ਅਕਤੀਰਵ $178.00

5 ਅਕਤੀਰਵ $209.00

6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਕਤੀ ਰਵ $240.00

ਮਾਨਕ ਯੂਰਿਰਲਿੀ ਭੱਤਾ (Standard Utility Allowance) (SUA) $415.00 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $432.00 ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ।

ਰਲਰਮਿੇਡ ਯੂਰਿਰਲਿੀ ਭੱਤਾ (Limited Utility Allowance) (LUA) $130.00 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $135.00 ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। 

$18 ਦਾ ਿੈਲੀਫੋਨ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ (TUA) ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। 

ਜੇ SUA/LUA ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲਿਰ ਕਿੌਤੀ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਕੇਸ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਫਾਇਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਫਾਇਦੀਆਂ ਰਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦੂਜੀ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਨੋਰਿਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ CalFresh ਫਾਇਦੀਆਂ 
ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਕ ਅਲਾਿਮੈਂਿਾਂ ਅਤੇ SUA/LUA ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਤੂਬਰ CalFresh ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਰਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿੱਠੀ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਰਲਖ ਕੇ, 
ਇੱਕ ਸਿੇਿ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਲੋ ਫ੍ਰੀ ਨਬੰਰ ‘ਤੇ ਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 1-800-952-5253. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਅਤੇ TDD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ1-800-952-8349 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਜ਼ਰੂਰ ਦਸੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਉਂ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਰਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਸਣੁਵਾਈ ਰਵਚੱ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਰਕਸ ੇਦਸੋਤ, ਅਿਾਰਨੀ, ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਤੁਹਾਦ ੇਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਰਹ 
ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਨਾਲ ਰਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕ ੇਦ ੇਲੀਗਲ ਏਡ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਰਵੱਚ 
ਮਫੁ਼ਤ ਕਾਨੂਨੰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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