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MESSAGE: 

________ ਾਤੱਕ, ਕ �ਟੀ ਕਾ�ਟੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਨਕਦ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ਬੱਚ (ਬੱਿਚਆ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬੱਚਾ (ਬੱਿਚਆ) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ 
CalWORKs ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ੇ ੇ ਂ
ਂ

  

___________ 

ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਿਕ�: 

__________ ਇਸ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ: 

[ ] ਉਸ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰੇ 
ਹਨ। 

[ ] ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਿਜੱਥੇ ਅੱਧਾ-ਭਰਾ/ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਤਰਆੇ 
ਭਰਾ/ਭੈਣ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ CalWORKs ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।    

[ ] ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ CalWORKs ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ-
ਭਰਾ/ਭੈਣ ਜਾ ਂਮਤਰੇਆ ਭਰਾ/ਭੈਣ ਨਹ� ਹੈ।     

[ ] ਅਦਾਲਤ ਤ� ਿਮਲੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

[ ] ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬਤੂ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹ� ਮੰਗੀ ਸੀ।   ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਤ� ਮੰਿਗਆ ਸੀ:  

_______________________________ 

[ ] 19 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ 
ਿਜਸ ਤ� ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ 19ਵ� ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ CalWORKs ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਨਕਦ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹ ੈਜੋ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲੇਗਾ।  
 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker 
relative requests a child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child 
Support) but the child(ren) do not qualify.  Specify the name of the child(ren) and the reason 
the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  Add space(s) as needed to allow 
for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not received.  Use 
NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if 
otherwise eligible. 
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