
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਧਿਕਾਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਧਨਿੀ(AR) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਦ ੇਸਾਿ ੇਧਿਕਾਿਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ,ੈ ਧਸਵਾਏ ਉਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦ ੇਧਜਸ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ 
ਭਲਾਈ ਧਵਭਾਗ(CWD) ਵੱਲੋਂ ਜਿੂਿੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਧਹ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੋਵIੇ

ਧਜਸ  , ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇAR ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ:ੈ 

 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਾ ਕੇਸ ਧਿਕਾਿਡ:   CalWORKs    CalFresh    TCVAP    ਸ਼ਿਨਾਿਥੀਆ ਂਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ

 ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਦ ੇਧਿਕਾਿਡ ਦ ੇਧਹੱਸੇ ਧਵੱਚ    CalWORKs    CalFresh    TCVAP    ਸ਼ਿਨਾਿਥੀਆ ਂਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ
ਸ਼ਾਧਿਲ:

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________   

CWD ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇAR ਨੰੂ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ

 ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਾ ਕੇਸ ਧਿਕਾਿਡ:    CalWORKs    CalFresh    TCVAP    ਸ਼ਿਨਾਿਥੀਆ ਂਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ

 ਕੇਸ ਦ ੇਧਿਕਾਿਡ ਦ ੇਧਜਸ ਧਹੱਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ    CalWORKs    CalFresh    TCVAP    ਸ਼ਿਨਾਿਥੀਆ ਂਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ

CWD ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਧਤਆਂ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤ ੇਜਿਿੂੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਤਧਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਸੰਸ਼ਧੋਿਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਹਟਾ ਧਦੱਤੇ ਹਨ
   ਘਿ ਦ ੇਧਵੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਿ ਧਕਸੇ ਹਿੋ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਧਿਵਾਿ ਦ ੇਿੁਖੀ ਬਾਿ ੇਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਿੀI CWD ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਿ ਧਵਅਕਤੀ ਿੀਲੀਜ਼ ਫਾਿਿ ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਧਦੰਦ ੇਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈ  
  ਜੇਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ: 

 

  ਿਾਨਧਸਕ ਧਸਹਤ ਦਾ ਧਿਕਾਿਡ ਜੇਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ: 
 
  ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗੈਿ-ਹਾਜ਼ਿ ਿਾਤਾ ਧਪਤਾ ਦ ੇਧਟਕਾਣੇ   
   ਜੇਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ: 
  
  
   ਬਾਲ ਸੁਿੱਧਖਆ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਧਿਪੋਿਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਿੱਧਖਆ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਘਿੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਬੱਧਚਆ ਂਦ ੇਧਟਕਾਣੇ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ  
   ਜੇਕਿ ਹਟਾ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ: 

 
  ਹੋਿ   
   ਜਕੇਿ ਹਟਾਏ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ: 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਦ ੇਧਿਕਾਿਡ ਦ ੇਸਾਿ ੇਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤ ੇਚਿਚਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਲਈ ਧਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਸੰਪਿਕ ਕਿ ੋ
ਜੀ .
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ਅਧਿਕਾਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਧਨਿੀ:

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

CALWORKS, CALFRESH, TCVAP ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿਾਂ ਦ ੇਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਧਿਤੀ
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