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MESSAGE: 

  ਨ ੂੰ, ਕਾਉਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
$  ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ $0.00 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦਦੱਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ਦਕ ਦਕਉਂ: 

ਇਸ ਨੋਦਟਸ 'ਤੇ ਿਣਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਰਕਮ $10.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ $10.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਕਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਦਿਨ੍ਾਾਂ ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਦਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਦੂੰਦ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
48-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਦਵਰੁਧੱ ਨਹੀਂ ਦਿਣਦੇ, ਿਦ ਤਕ ਦਕ: 

• ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਿਏ ਭੁਿਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਾਂ, ਿਾਾਂ 
• ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇਕਾਰਨ $10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 

ਯੋਿ ਹੋ, ਿਾਾਂ 
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇੱਕ ਿਰੈ-ਆਵਰਤੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਦਾਇਿੀ 

ਦਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 
ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਵੀ ਹੋਰ CalWORKs ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋ ਹੋ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਮੇਤ: 

• ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ  ਵਰੱਕ; 
• ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ; 
• ਕੂੰਮ, ਸਕ ਲ, ਦਸਖਲਾਈ ਿਾਾਂ ਪਰਵਾਨਤ ਿਤੀਦਵਧੀਆਾਂ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ 

ਆਵਾਿਾਈ ਦੀਆਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ; 
• ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਖਰਦਚਆਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ 

ਅਦਾਇਿੀ; ਅਤੇ 
• ਬੇਘਰਪਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਦਵਆਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਹਾਲਾਾਂਦਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੇਿੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
ਅਿੇ ਵੀ CalWORKs ਪਰੋਿਰਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟਾਾਂ 
ਉਹਨਾਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਾਂ ਤੱਕ ਭੇਿਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਹੜੀਆਾਂ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਦੱਸੀਆਾਂ ਹਨ ਦਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ 
Medi-Cal ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾਵ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
ਤਾਾਂ ਿੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾ ਸਕੋ ਦਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਿਤਾਨ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 


