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ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਨੇ CALWORKS ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਿੈ

1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ, CalWORKs ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾ੍ਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸਵੰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਿਾਲੀ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਵਗਣੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ (ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਵਹਲੀ)। ਨਿਾਂ ਕਨੰੂਨ, ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਣਗਵਹਲੀ (Earned Income Disregard) (EID) 
ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ CalWORKs ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਭੁਗਤਾਨ 
ਵਮਆਦ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫਾਇਵਦਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਦਵਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, CalWORKs ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ CalFresh ਫਾਇਦੇ ਘਟ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ CalWORKs ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਿੇਗਾ:

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $500 ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਪਾਹਜਣਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ (Disability-Based
Unearned Income) (DBI) ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਰਫ $500 ਨੂੰ ਅਣਗਵਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। (DBI ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ
ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਿਜ਼ਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਆਵਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)। $500 ਤੋਂ ਿੱਧ DBI ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾ੍ਂਟ
ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $500 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ DBI ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਹਸਾਬ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ DBI ਨਹੀਂ ਵਗਣੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ $500 DBI ਅਣਗਵਹਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਿੇਗਾ।

• ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਾਕੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੰੂ ਿੀ ਅਣਗਵਹਲਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
• ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲੱ ਵਗਣਨਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾ੍ਟਂ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਸਰਫ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਯੂਵਨਟ (Assistance Unit, AU) ਵਿੱਚ 
ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਵਗਣੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਨਰੋਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ $1200 ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪਵਰਿਾਰ ਿੇਤਰ 1 ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ $225 EID ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ
 $1200 ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਨਰੋਲ ਆਮਦਨੀ

- 225 EID
 $975 ਪੂਰਾ ਜੋੜ

- 487.50 EID ਦਾ 50 ਪਤੀਸ਼ਤ
 $487 *ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ

 $878 ਅਵਧਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭਗਤਾਨ 
(ਿੇਤਰ 1 ਵਿੱਚ 3 ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ)

- 487 ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ
 $391 ਮਾਵਸਕ ਗ੍ਾਂਟ ਰਕਮ

੍
ੁ

ੁ

ੁ

ਇਹ $500 EID ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਂਗ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:
$1200 ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਨਰੋਲ ਆਮਦਨੀ
- 500 EID
$700 ਪੂਰਾ ਜੋੜ
- 350 EID ਦਾ 50 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ
$350 *ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ

$878 ਅਵਧਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
(ਿੇਤਰ 1 ਵਿੱਚ 3 ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ)

- 350 ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ
$528 ਮਾਵਸਕ ਗ੍ਾਂਟ ਰਕਮ

* ਕੁੱਲ ਵਗਣੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਲਰ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ-ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ AU ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਵਗਣੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਨਰੋਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ $1200 ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ 
ਦੇ ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ $200 ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।

$400 ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ (DBI)
- 500 EID

($-100) ਵਬਨਾਂ ਿਰਤੀ DBI ਦੀ ਅਣਗਵਹਲੀ

$1200 ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਨਰੋਲ ਆਮਦਨੀ
- 100 ਵਬਨਾਂ ਿਰਤੀ DBI ਦੀ ਅਣਗਵਹਲੀ (ਉੱਪਰ ਤੋਂ)

$1100 ਪੂਰਾ ਜੋੜ
- 550 EID ਦਾ 50 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ
$550 ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ

$878 ਅਵਧਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਿੇਤਰ 1 ਵਿੱਚ 3 ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ)
- 550 ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ
$328 ਮਾਵਸਕ ਗ੍ਾਂਟ ਰਕਮ

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Refugee Cash Assistance), ਐਂਟਰੈਂਟ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Entrant Cash 
Assistance) ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀਵੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (Trafficking and Crime Victims Assistance) 
(TCVAP ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ TCVAP CalWORKs) ਦੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ CalWORKs ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਮਲੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਗ੍ਾਂਟ ਿਾਧਾ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ CalFresh ਿੀ ਵਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗ੍ਾਟਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ CalFresh ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੀਂ CalFresh 
ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ ਨੋਵਟਸ ਵਮਲੇਗਾ।
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