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ਇਹ ਗਾਈਡ "ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ" ਦੇ ਲਿਰਧਾਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਿਿ ਲਿਯਮ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਅਲਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਵਿੱਚ ਦਾਖਿਾ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰੂਿੀ ਸਥਾਈ ਲਿਵਾਸੀ (ਗਰੀਿ 

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਲਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਣਿ ਿਈ ਅਰਜੀ ਲਦੰਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੂੰ 

ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਇਹ ਫਾਈਿਿ ਲਿਯਮ 9 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਿੂੰ ਪਰਕਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਨਯਮ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿੱਪਡੇਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਿਾਗਲਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ (USCIS) ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਫਾਈਿਿ 

ਲਿਯਮ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਿਾਾਂ ਿਈ, ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿਈ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਿਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 

 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਦ ੇਨਤੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਨਸਹਤ ਸਭੰਾਲ, ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਨਤਕ 
ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਕੱ ਪ੍ਹੁਚੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

1. ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਿਨਤਕ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨੱਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

ਫਾਈਿਿ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਲਿਯਮ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਸਮੀਲਖਆ ਲਵਿੱਚ ਲਿਮਿਲਿਖਤ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪਲਹਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 

ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਦੰਦਾ ਹੈ:

1. ਪੂਰਕ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਆਮਦਿ (SSI);

2. ਿੋੜਵੰਦ ਪਲਰਵਾਰਾਾਂ ਿਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (TANF, ਲਜਸਿੂੰ ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਲਵਿੱਚ CalWORKs ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਲਹਤ ਆਮਦਿੀ ਸੰਭਾਿ

ਿਈ ਿਕਦ ਸਹਾਇਤਾ;

3. ਆਮਦਿ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਈ ਰਾਜ, ਕਬਾਇਿੀ, ਖੇਤਰੀ, ਜਾਾਂ ਸਥਾਿਕ ਿਕਦ ਫਾਇਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਅਕਸਰ "ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ" ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ); ਜਾਾਂ

4. ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਿ। (ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ, ਇਿੱਕ ਹੁਿਰਮੰਦ ਿਰਲਸੰਗ ਹੋਮ ਲਵਿੱਚ)।

2. ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਤਕ ਚਾਰਿ ਬਾਰ ੇਨਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਚਤੰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

 

      

   
 

              

ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਹਰ ਲਕਸੇ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਕਿੰੂਿੀ ਸਥਾਈ ਲਿਵਾਸੀ (ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਿੂੰ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ 

ਲਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟ ਵਾਿੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿਾਰਥੀ, ਲਸਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗਰਸੇ਼ਿ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ, ਅਸਥਾਈ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਸਲਥਤੀ 

ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਜਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਿ ਵਾਿੇ, ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਿਾਬਾਿਗ, T ਅਤੇ U ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ (ਮਿੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰ), ਅਤੇ ਵਾਇਿੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਲਹਤ ਸਵ-ੈਪਟੀਸ਼ਿਰ, ਅਤੇ ਿਾਿ ਹੀ ਕੁਝ ਲਕਊਬਿ ਅਤੇ ਹੈਤੀਆਈ ਪਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਿ 

ਹਿ, ਪਰ ਇਹਿਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਲਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਫਾਈਿਿ ਲਿਯਮ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਰਿਾਰਥੀ ਪੁਿਰਵਾਸ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਿਈ ਯੋਗ ਕੁਝ ਲਵਅਕਤੀ, ਕੁਝ 

ਹਾਿੀਆ ਅਫਗਾਿ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਿੀ ਪੈਰੋਿੀਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਪਰਾਪਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਿੂ ੰਿਹੀਂ 

ਲਵਚਾਲਰਆ ਜਾਏਗਾ।

3. ਪ੍ਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਤਕ ਫਾਇਦੀਆਂ 'ਤ ੇਨਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਫਾਈਿਿ ਲਿਯਮ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਲਿਰਧਾਰਿ ਦੇ ਲਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਇਹ ਲਸਰਫ ਸਲਥਤੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਿ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਲਸਿੱਧੇ ਲਬਿੈਕਾਰ 

ਜਾਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਵਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਕ 

ਚਾਰਜ ਲਿਰਧਾਰਿ ਦੇ ਲਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ ਮੰਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਿੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਿਾਗਲਰਕ ਬਿੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕਦ 

ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਪਲਰਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਿ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਹਊਮਨ ਸਰਨਵਨਸ਼ਿ ਏਿੰਸੀ

ਪ੍ਬਨਲਕ ਚਾਰਿ ਗਾਈਡ
ਸਤੰਬਰ 2022

ਅੱਪ੍ਡੇਟ: ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਿਨਤਕ ਚਾਰਿ ਨਨਯਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ  
                 

    

ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਨਤਕ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨਵਚੱ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ
ਨਨਯਮ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
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ਨਵੀਂ "ਪ੍ਬਨਲਕ ਚਾਰਿ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਿੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਿੀਤੀ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਲਕਸੇ ਗੈਰ-ਿਾਗਲਰਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਵਿੱਚ ਦਾਖਿੇ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਜਾਾਂ ਕਿੰੂਿੀ ਸਥਾਈ ਲਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ (ਇਿੱਕ ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ) ਲਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਿਤਾ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ "ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ" (ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਿਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਿਰਭਰ 

ਰਲਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ)।  ਇਸ ਲਿਰਧਾਰਿ ਲਵਿੱਚ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਆਮਦਿ, 

ਉਮਰ, ਲਸਹਤ, ਪਲਰਵਾਰਕ ਸਲਥਤੀ, ਲਸਿੱਲਖਆ ਅਤੇ ਹੁਿਰ, ਲਵਿੱਤੀ ਸਲਥਤੀ, ਸੰਪਿੱਤੀ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਿਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸਪਾਾਂਸਰ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ 

(ਲਜਸਿੂੰ ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਹਿਫਿਾਮਾ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਅੰਲਤਮ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਲਿਯਮ ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਈ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਵਾਿੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਿਈ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਿੂ ੰਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਵਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਤਕ 

ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਕਸਮਾਾਂ ਿੂੰ ਸੀਲਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। DHS ਿੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਸਿੱਲਖਆ, ਆਮਦਿ, ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਹਿਫਿਾਮਾ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 

ਿਾਿ ਇਿੱਕ ਬਾਾਂਡ ਪੋਸਟ ਕਰਿਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਈ, ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਿੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਿ ਜਾਾਂ ਆਮਦਿੀ ਦੇ ਰਿੱਖ-

ਰਖਾਅ ਿਈ ਿਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਿਰਧਾਰਿ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਲਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਬਣਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ।

ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਭੋਿਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਤਕ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਤਕ ਚਾਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਈਿਿ ਲਿਯਮ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਜਆਦਾਤਰ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ:

• CalFresh  ਜਾਾਂ SNAP

• ਸਕੂਿ ਲਵਿੱਚ ਭੋਜਿ

• Medi-Cal ਜਾਾਂ Medicaid (ਿੰਮੀ-ਲਮਆਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਿੂ ੰਛਿੱਡ ਕੇ (ਲਜਸਿੂੰ ਹੁਿਰਮੰਦ ਿਰਲਸੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵੀ ਲਕਹਾ

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)

• ਕਵਰਡ ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਸਬਲਸਡੀਜ

• Medicare

• ਕੋਲਵਡ-19 ਵਰਗੀਆਾਂ ਸੰਚਾਲਰਤ ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਲਬਮਾਰੀਆਾਂ ਿਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਜਾਾਂ ਜਾਾਂਚ/ਇਿਾਜ

• ਘਰ ਲਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

• ਸੰਘੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਲਸੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਸਹਾਇਤਾ

• ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ, ਬਿੱਲਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਚਆਾਂ ਦਾ WIC ਪਰੋਗਰਾਮ

• ਆਪਦਾ ਵੇਿੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਿ ਦੇਖਭਾਿ ਸਹਾਇਤਾ

• ਚਾਈਿਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਲਡਟ (CTC) ਜਾਾਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਲਡਟ (EITC)

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਿਨਤਕ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਿਵੀਂ ਿੀਤੀ ਇਹ ਿਹੀਂ ਬਦਿਦੀ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਲਵਅਕਤੀ ਜਿਤਕ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ 

ਿਈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਹੜੇ ਜਿਤਕ ਿਾਭਾਾਂ ਿਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ www.benefitscal.com ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਹਰ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਗੋ ਕਾਨੂਨੰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ।ੋ

ਸੰਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰਾਾਂ ਿਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਧਕਾਰਾਾਂ ਿੂ ੰਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਈ ਲਕ ਕੀ ਲਿਯਮ ਉਹਿਾਾਂ 

ਿੂੰ ਪਰਭਾਲਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਹੀਂ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਜਾਾਂ 

ਪਬਲਿਕ ਬੈਿੀਲਫਟ ਅਟਾਰਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਥਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਿਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਦੇ ਲਕਸੇ ਖਾਸ 

ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਕਾਿੂੰਿੀ ਸਿਾਹ ਿਈ ਲਕਸੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਫਾਇਦੇਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਨਵਨਸ਼ਿ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

https://www.cdss.ca.gov/county-offices
http://www.benefitscal.com/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://immigrantguide.ca.gov/
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