
  WFNJ-1J ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ12 ਦਾ 1) 

ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸਿਹਯੋਗ 
  ____________________________________________________ 

 ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
IM ਕਰਮਚਾਰੀ               ਿਮਤੀ       ਕੇਸ ਨੰਬਰ       
 
IM ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰ              ਿਮਤੀ        ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ      
 
TANF ਸਿਥਤੀ:(   ) NA      (   ) RA       (   ) RO      (   ) TR                    ਪੰਜੀਕਰਣ ਿਮਤੀ         
                      
 
ਸੈਕਸ਼ਨ I  

ਿਬਨ� ਕਾਰ:ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੈ�ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹੈ, ਥ� ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਾ�ਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ। 
 
        ਸ਼ੇਡ ਕੀਤ ੇਖਾਿਨਆ  ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਖੋ        
1. ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ(ਮ�) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ� ਮੁੜ-ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? 
 
(   ) ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਯੋਗ (TANF)              (   ) ਿਸਰਫ਼ AFDC ਮੈਡੀਕੇਡ        (   ) ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਹਯੋਗ 

(  )  NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ      (   ) ਰੇਿਫਊਜੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

(   ) ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿਹਯੋਗ                 (   ) ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ-ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
 

ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ WFNJ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜ�, ਮੈਨੰੂ(ਸਾਨੰੂ) ਆਪਣੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  
ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ WFNJ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜ�, ਮੈਨੰੂ(ਸਾਨੰੂ) ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਵਨ ਸਟੋਪ ਕੈਰੀਅਰ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
2. ਕੀ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਹੋ? [   ] ਹ� [   ] ਨਹ� 
 
3. ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:                   

(ਆਖਰੀ)    (ਪਿਹਲਾ)   (MI)    (ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਦਾ ਨਾਮ)  
 

4. ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ:ਥ� ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ: 
 
                       
 (ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਗਲੀ ਜ� RFD)     (ਸ਼ਿਹਰ)    (ਪ�ਦੇਸ਼)    (ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ)      
                 
 
ਪਤਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਰਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 
 
                       
 (ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ, ਗਲੀ ਪਤਾ, ਜ� RFD)    (ਸ਼ਿਹਰ)    (ਪ�ਦੇਸ਼)    (ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ)      
    
 
ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:ਘਰ  (      ) ____ ______ _  ___ਕੰਮ  (      ) ____________________ ਸੈ�ਲ (     ) _______________________ 

 
5. ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ (NJ SNAP ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ�)  

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?[   ]  ਹ�    [   ]  ਨਹ�   

ਜੇ “ਨਹ�”, ਵਰਣਨ ਕਰੋ:__________________________________________________________________________________________________। 
 
6. ਤੁਸ� NJ SNAP ਫਾਇਦ ੇਜ� GA ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤ ੇNJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਜ� GA ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆ ਂਲਈ ਪਾਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ� ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ FAMILIES FIRST EBT ਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਨ� ਨੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ: 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇ    ਜਨਮ                         SSN  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 

ਦਾ ਨਾਮ                    ਿਮਤੀ   ਪਤਾ                      (ਿਵਕਲਪਕ)   ਨੰਬਰ   
     

ਹੇਠ� ਸਵਾਲ 7 ਅਤੇ 8 - ਿਸਰਫ਼ NJ SNAP ਸਨ� ਪ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ    
 

 
7. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਹਸਤਾਖਰ, ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਿਮਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ  ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 

ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ(ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਂਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� NJ SNAP ਦਫਤਰ ਵਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਦੇ 

ਅੰਦਰ NJ SNAP ਫਾਇਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।) 

 8. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਿਦਆ ਂਲਈ (7 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਤਰ 

ਬਣਦੇ ਹੋ: 

(a) ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨੀ $150.00 ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਨਕਦੀ ਸਰੋਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਨਕਦ  ਜ� ਚੈ�ਿਕੰਗ/ਬਚਤ ਖਾਤੇ) $100.00 ਜ� ਘੱਟ ਹਨ? [   ]  ਹ�    [   ]  ਨਹ�  
(b) ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਿਸਕ ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਮਾਰਟਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਤਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨੀ ਜਮਾ ਕੁੱ ਲ ਨਕਦੀ ਸਰੋਤ� ਤ� ਵੱਧ ਹੈ?                 [   ]  ਹ�    [   ]  ਨਹ�  
(c) ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਜ� ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜ� ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ?         [   ]  ਹ�    [   ]  ਨਹ�  
  

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 

ਸ਼�ੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਰਤਾ:             

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸਿਹਯੋਗ (WFNJ) ਜ� SSI ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?          [   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ�  
 
9. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
     (ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ)          (ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ) 



                                     WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 2)  

ਸੈਕਸ਼ਨ II 
 
10.ਆਧਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:(ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।) ਮਿਹਲਾ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਾਲਗ਼ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ, ਫੇਰ ਸਭ ਤ� 

ਵੱਡੇ ਬੱਚ ੇਤ� ਸਭ ਤ� ਛਟੋੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।  

   NJ SNAP ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਿਜਹੜ ੇਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ� ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ� ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ� (SSNs) ਨੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਫੂਡ ਸਟ�ਪ ਐਕਟ 1977 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ  ਹੈ, 7 U.S.C. 2011-2036 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਅਨੁਸਾਰ; ਪਬਿਲਕ ਲਾਅ 104-

193 ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ WFNJ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ  ਂਨੂੰ  SSN ਦਰਜ ਕਰਨ�  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇSSN ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ/ਜ� WFNJ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹ ੈਜ� ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਤਸਦੀਕ ਕਰ�ਗੇ।ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ 

ਿਵਿਨਯਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆ  ਂਨੂੰ , ਅਤ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਤ� ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਫੜਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ  ਂਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ NJ SNAP ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਰੇ SSN ਸਮੇਤ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਦਾਅਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਾਅਿਵਆ  ਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸ ਦੇ SSN ਸਮੇਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ NJ SNAP ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ �ਤ ੇਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ/ਜ� WFNJ ਫਾਇਿਦਆ  ਂਦਾ 

ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

 
ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
     
TANF/ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ 

ਿਸਰਫ ਉਦੇਸ਼ 
      
    
 
ਿਮਤੀ WFNJ-1L ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
 
     _____________________ 
 

ਹੇਠਲਾ ਸਵਾਲ ਿਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1964 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਪੱੁਿਛਆ ਜ�ਦ  

ਹੈ।(ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਫਲਤਾ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।) ਿਸਰਫ਼ NJ SNAP 

ਉਦੇਸ਼� ਲਈ! ਜੇ ਤੁਸ� ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰ  

ਕਰੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਗੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 
ਜਾਤ 
 
I - ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਿਨਵਾਸੀ  

A - ਏਿਸ਼ਆਈ 

B - ਕਾਲਾ ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਿਨਵਾਸੀ 

H - ਹਵਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਜ� ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ 

W - ਗੋਰਾ 
 
0 - ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਏਿਸ਼ਆਈ 

1 - ਅਮੇਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ 

  ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ 

2 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤ ੇਹਵਾਈ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ 

ਜ� ਹੋਰ ਪੈਿਸਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ 

3 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ 

4 ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਿਨਵਾਸੀ 

5 ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਜ� ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ 

ਿਨਵਾਸੀ 

6 ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਤੇ ਗੋਰਾ 

7 ਕਾਲਾ ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ 

ਜ� ਹੋਰ ਪੈਿਸਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ 

8 ਕਾਲਾ ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਾ 

9 ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਜ� ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ ਿਨਵਾਸੀ 

ਨਸਲੀ ਗੁਣ 
 
1 ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜ� ਲੈਟੀਨ�  

2 ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜ� ਲੈਟੀਨ�  ਨਹ� 

 
ਨਾਮ  

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਿਰਟੀ 
ਨੰਬਰ 

 
ਜਨਮ ਿਮਤੀ 
    
ਜਨਮ ਸਥਾਨ 

 
ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਲਈ 

 
ਿਲੰਗ 
(ਮਿਹਲਾ) 
ਜ� 
(ਪੁਰਸ਼) 

 
ਜਾਤ/ 
ਨਸਲੀ ਗੁਣ 

 
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ  

ਅਤੇ BCIS       
ਸਿਥਤੀ 

 

 
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ     
ਸਿਥਤੀ 
 

 
ਗਰੇਡ ਅਤ ੇ
ਸਕੂਲ 

 
 
 

0ਿਬਨ� ਕਾਰ      
 

   PA 

ਆਖਰੀ 
 

        NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

1ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ      
 

   PA 

ਆਖਰੀ 
 

        NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ         PA 

ਆਖਰੀ 
 

        NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

 
                  
  



WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 3)  
 

 
ਨਾਮ 

 
ਸੋਸ਼ਲ 

ਸਿਕਓਿਰਟੀ 

ਨੰਬਰ 

 
ਜਨਮ ਿਮਤੀ 
    
ਜਨਮ ਸਥਾਨ 

 
ਿਰਸ਼ਤਾ 

3ਿਬਨ� ਕਾਰ ਲਈ 

 
ਿਲੰਗ 

(ਮਿਹਲਾ) 

ਜ� 

(ਪੁਰਸ਼) 

 
ਜਾਤ/ 

ਨਸਲੀ ਗੁਣ 

 
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ  

ਅਤੇ BCIS 
ਸਿਥਤੀ 

 
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ 
ਸਿਥਤੀ 

 
ਗਰੇਡ ਅਤ ੇ

ਸਕੂਲ 

 

ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ         PA 

ਆਖਰੀ 
 

         
NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ         PA 

ਆਖਰੀ 
 

         
NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ         PA 
 

ਆਖਰੀ 
 

        NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ    ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

ਹੋਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ         PA 
 

ਆਖਰੀ 
 

        NJ SNAP 
 
MA 

ਪਿਹਲਾ   ਐਮ.ਆਈ. 
 

         

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ 
 

         

  
11. ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ/ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ 

 

ਨਾਮ 

 

ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਮੂਲ ਦੇਸ਼ 
 
ਪੰਜੀਕਰਣ # 

 

 

ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ/ 

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ 

ਏਜੰਸੀ 

 

ਪੇਸ਼ਕਾਰ/ 

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ 

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ 

 

ਿਮਤੀ 

ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਿਦੱਤੀ 

 

ਪੇਸ਼ਕਾਰ 

ਆਮਦਨੀ 

       

       

 

12. ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ ਜੋ �ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹ� ਹਨ (ਿਕਰਾਏਦਾਰ/ਆਵਾਸੀ) 

ਨਾਮ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 
  

  

  
 

12a. ਇਕ ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ  (ਿਸਰਫ਼ GA ਮਾਮਲੇ)     _____________________________________________। 

 ਫ਼ੋਨ #_____________________   ਪਤਾ___________________________________________________________। 

13. ਮ� ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ      ਜਨਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਿਮਤੀ_____________________ 

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ      ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ________________________________________________ 
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14. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?_______________________________________। 
 

15. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਪ�ਦਸ਼ੇ, ਇਲਾਕੇ,ਿਵੱਚ TANF, ਜ� ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਨ 

ਸਿਹਯੋਗ (GA) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਅਪ�ੈਲ 1977 ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

 
 

[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ 7ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਿਕਸਮ ਕਦ� ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਤਾ 

    

    

 
 

16. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਇਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜ� ਸੰਘੀ ਜ� ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ� 

      ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੇਰੋਲ ਜ� ਪਰਖ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?   

 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਭਗੌੜਾ ਜ� ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਥ� ਤ� ਭੱਿਜਆ 
  

  

 
17. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਸਦੱਸ ਨੰੂ ਇਕ ਹੀ ਸਮ� ਤ ੇਦ ੋਜ� ਵੱਧ ਥ�ਵ� ਿਵੱਚ  ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਟੈਸਿਟਡ ਫਾਇਦ ੇਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? 

 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਧੋਖੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ 8ਧੋਖਾ ਿਕੱਥ ੇਹੋਇਆ ਕਦ� 9ਿਕਹੜੇ ਫਾਇਦੇ 

    

    

 
18. 22 ਅਗਸਤ, 1996 ਤ�, ਕੀ ਤਸੁ� ਜ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਸਦੱਸ ਨ�  ਿਕਸ ੇਿਨਯੰਤਰਤ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ, ਵਰਿਤਆ ਜ� ਵੰਿਡਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ  ਜੋ ਇਕ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?     ਿਸਰਫ਼ GA ਲਈ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

    
10ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਪਰਾਧ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ 

   

   

 
19. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੱਖਣ ਜ� ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਿਬਤ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤ� ਕੀ ਤਸੁ� ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

ਦੇ ਲਾਈਸ�ਸ-ਪ�ਾਪਤ ਜ� ਮਨਜ਼ਰੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ ਜ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

 
 

11ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ 
 

ਇਲਾਜ ਸੁਿਵਧਾ 
 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਮਤੀ 
   

   

 
19. a. ਜੇ ਤੁਸ� ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਸ�ਸ-ਪ�ਾਪਤ ਜ� ਮਨਜ਼ਰੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ 

ਨਹ� ਹੋਏ ਹੋ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

 
20. ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ? 

 
WFNJ ਲਈ ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ             [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�       ਜੇ ਹ�, ਕੌਣ? ________________________________________________________________________ । 

NJ SNAP ਲਈ ਿਪਛਲੇ 60 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ            [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�       ਜੇ ਹ�, ਕੌਣ? ______________________________________________________________________ । 

ਜੇ ਹ�, ਿਕ�? ________________________________________________________________________________________________________________________ । 

21. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੜਤਾਲ �ਤ ੇਹੈ?            [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�       ਜੇ ਹ�, ਕੌਣ? _______________________________________________________ । 
 

22. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?___________________________. 

 

22a. ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸਮ� ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? __________________________________________________________________________________________  
          _____________________________________________________________________________________________________________________________  
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23. ਿਸਰਫ਼ WFNJ ਉਦਸ਼ੇ� ਲਈ, ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ, ਸਭ ਤ� ਹਾਲ ਹੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 
 

 
 

ਨਾਮ 

 
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

 
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ 

 
 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਮਤੀ 

 
 
ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ 

ਿਮਤੀ 
     

     

     

     

     

     

     

 
24. ਕੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਨ� ੜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਬਦਲਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਮਦਨੀ; 

ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ; ਿਰਹਾਇM ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ; ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਦੀਆ ਂਲਾਗਤ�; ਜ� ਿਕਸ ੇਆਟਮੋੋਬਾਈਲ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਜ� ਵੇਚਣਾ? 

[   ] ਹ�    [   ] ਨਹ� ਜੇ “ਹ�”, ਿਕਹੜ ੇਬਦਲਾਵ:____________________________________________________________ 
           . 

 
25.ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ:ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਅਜੀਬ ਕੰਮ�, ਿਵਕਰੀ ਤ� ਪੈਸੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ 

ਕਮਾ�ਦਾ ਹੈ? [  ] ਹ�    [   ] ਨਹ�   ਜੇ “ਹ�”,ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ: 
 

12ਆਖਰੀ ਨਾਮ 

ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ 

   

13ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਘੰਟ ੇ    

14ਿਕੰਨੀ ਅਕਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ    

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਜ� “ਆਪਣਾ” 

ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  

   

 
ਤਨਖ਼ਾਹ (ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਕਟੌਤੀਆ ਂਤ� 

ਪਿਹਲੇ) 

ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਰਕਮ� ਅਤ ੇਿਮਤੀਆ ਂ

ਿਮਤੀ                       ਰਕਮ ਿਮਤੀ                       ਰਕਮ ਿਮਤੀ                       ਰਕਮ 
   
   
   
   

   
 

26. ਬੱਚੇ/ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ:ਕੀ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਜ� ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਣ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜ� NJ SNAP ਪਿਰਵਾਰਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?[   ] ਹ�    [   ] ਨਹ� ਜੇ “ਹ�”, ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?(ਹੇਠ� ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ) 
 

15ਬੱਚੇ/ਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਵਅਕਤੀ) ਰਾਹ� ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ 

ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਹਰ ਘੰਟ ੇ

ਦਰ 

ਕੱੁਲ ਿਦਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੱੁਲ ਰਕਮ/ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ 

ਰਾਹ� 
      

      

      

 
 

ਤਸਦੀਕੀਆ  ਂ
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27. ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ):ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਸ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ? 

[   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�                                   ਜੇ  “ਹ�” ,  ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ:(ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀਆ ਂਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ।) 
 

 
 

16ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  

 
 

ਪਤਾ 

 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 

ਮਾਿਸਕਰਕਮ 

ਅਦਾ ਕੀਤੀ/ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਨੰਬਰ 

     

     

 
28. ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ:ਿਸਹਤ ਬੀਮ ੇਰਾਹ� ਕੌਣ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜ ੇਕੋਈ ਨਹ�, ਤ� ਇੱਥ ੇ(   ) ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।  
 

ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ 
    

    

 
29. ਕੀ ਿਕਸ ੇਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚਿਕਤਸਾ ਜ� ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ?     [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�  ਜੇ “ਹ�”, ਿਕਹੜਾ ਬੀਮਾ? 
 __________________________________________________________________________________________. 
30. ਕੀ ਿਕਸ ੇਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਕਸ ੇਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਲਈ ਲਈ ਿਚਿਕਤਸਾ ਜ� ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋ? 

 [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�  ਜੇ “ਹ�”, ਿਕਹੜਾ ਬੀਮਾ, ਅਤ ੇਿਕਸ ਲਈ?           
           . 
 
31. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਸਦੱਸ ਨ�  ਹੋਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?ਜੇ “ਹ�”, ਿਕਹੜਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ? 

_______________________________________________________।ਿਮਤੀ ਜਦ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ____________________________। 
 
32. ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ:ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਵੈਲਫੇਅਰ ਜ� NJ SNAP ਪਿਰਵਾਰ (ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਅਕਤੀ  

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਕੁਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ:ਹ� ___ ਨਹ�___ ਜੇ ਹ�, ਜ�ਚ ਕਰਲੋਾਗ ੂਹੁੰ ਦ ੇਸਾਰ।ੇ 
 

 
17ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ  ਸੰਪੱਤੀ ਦ ੇਿਕਰਾਏ ਤ� ਆਮਦਨੀ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ 

 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇ  ਿਕਰਾਏਦਾਰ(ਰ�) ਅਤ/ੇਜ� ਆਵਾਸੀਆ ਂਤ� ਆਮਦਨੀ  ਯੂਨੀਅਨ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਇਦ ੇ
 ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਿਰਟੀ/ਰੇਲਰੋਡ ਰੀਟਾਈਰਮ�ਟ  ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਲੋਜ ਜ� ਯੂਨੀਅਨ� ਤ� ਆਮਦਨੀ   ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ) 

 ਸਪਲੀਮ�ਟਲ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਇਨਕਮ (ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ 

ਜ� SSI) 

 ਇਨਕਮ ਟੈਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜ� ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ 

 ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਚ�ੈਕ 

 ਅਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਮਤਰੇਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ  ਸਧਾਰਨ ਸਿਹਯੋਗ 

 ਿਰਆਇਤ ਕੀਤਾ ਗ�ਿਹਣ  ਟ�ਸੱਟ ਫੰਡ  ਿਸੱਖਲਾਈ ਭੱਤਾ 
 ਸਟੌਕ, ਬ�ਡ, ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆ ਂਆਿਦ ਤ� ਿਵਆਜ਼/ਲਾਭ-ਅੰਸ਼  ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੂਰਵ-ਪ�ਭਾਵੀ ਫਾਇਿਦਆ,ਂ 

ਮੁਕੱਦਿਮਆ ਂਤ� ਪੈਸ,ੇ ਆਿਦ) 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋਨ, ਅਨੁਦਾਨ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਜ� ਵਿਰਤੀਆ ਂ

 ਐਨੁਇਟੀ ਲਾਭ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)  ਇਕ-ਮੁਸ਼ਕ ਕਮਾਈਆ,ਂ ਿਜੱਤੀਆਂ ਰਕਮ�, ਜ� ਤੋਹਫੇ  ਪੂਰਕ ਕਾਰਜ ਸਮਰਥਨ 

 DCP&P ਸਬੰਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ 

ਸਮਰਥਨ 

 DCP&P ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਅਨੁਦਾਨ  

ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ, ਿਜਵ� ਿਕ, ਿਨਰਬਾਹ ਖਰਚਾ (ਦੱਸੋ): 

 
�ਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਆ ਂਆਈਟਮ� ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ:  

 
ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ 

 
18ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 

 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਮਤੀਆ ਂ

 
ਕੱੁਲ ਰਕਮ 

    

    

 
ਤਸਦੀਕੀਆ  ਂ
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33. ਸਰੋਤ:ਕੀ NJ SNAP ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਵਸਤਰਤ ਸ਼�ੇਣੀਬੱਧ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਹਨ) ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਕਦ, ਚ�ੈਿਕੰਗ, ਜ� ਬਚਤ 

ਖਾਤ,ੇ ਸਟੌਕ, ਬ�ਡ, ਸੀ.ਡੀ., IRA ਦ/ੇKeogh, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਟ�ਸੱਟ ਫੰਡ, ਯੂ.ਐਸ. ਸੇਿਵੰਗਸ ਬ�ਡ, ਿਕ�ਸਮਸ/ਛੁੱ ਟੀ ਜ� ਹੋਰ  ਕਲੱਬ ਸਿੇਵੰਗ ਖਾਤੇ, ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ, ਸੇਫ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਪੈਸ ੇਜ� 

ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼�, ਨ� ਟਸ ਜ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਜ� ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ?[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 
 

 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ 

 
ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਸਰੋਤ ਿਕੱਥ ੇਹੈ? 

ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱ ਲ ਹੈ? 

    

    

    
                 
              

 ਤਸਦੀਕੀਆ  ਂ

                 
               

 
34. ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰ�, ਵੈਨ�, ਟਰੈ�ਕਟਰ ਟ�ੇਲਰ, ਿਪੱਕ-ਅਪ ਟਰੱਕ, ਮੋਟਰ ਹੋਮ, 

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਸ਼ਤੀਆ ਂਆਿਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹ�, ਤ� ਇੱਥ ੇ(   ) ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।  
 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਡਲ/ਸਟਾਈਲ 19ਸਾਲ/ਿਨਰਮਾਣ ਉਪਯੋਗ ਕੈਲੀ ਬਲੂਬੁੱ ਕ ਵੈਲਯੂ (Kelley 
Bluebook Value) 

     

     

     

 
35. ਕੀ ਤੁਹਾਡ,ੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? [   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਜੇ “ਹ�”, ਵਰਣਨ ਕਰੋ:____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
36.ਕੀ ਿਕਸ ੇਨ�  ਜਾਇਦਾਦ ਜ� ਿਨਜੀ ਸੰਪੱਤੀ (ਸਟੌਕ ਸਮਤੇ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਦੱਤੀ, ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜ� ਵੇਚੀ: ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ TANF ਅਤ ੇGA 

ਉਦੇਸ਼� ਲਈ? 

 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ NJ SNAP ਉਦੇਸ਼� ਲਈ? [   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਕੀ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ, ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ? 

 
ਿਕਸ ਦਆੁਰਾ? 

 
ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ? 

 
ਤੋਹਫੇ ਜ� ਵੇਚਣ ਦੀ ਿਮਤੀ? 

ਕੱੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 

ਮੁੱ ਲ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 

      

      

      

 
37. ਕੀ ਤਹੁਾਡ,ੇ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਕੋਈ ਲੰਬਤ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਤਲਾਕ, ਿਨਪਟਾਨ, ਿਵਰਾਸਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵੇ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ, ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ, ਜ� 

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜ� ਉਹਨ� ਤ� ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ? [   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

ਜੇ “ਹ�”, ਵਰਣਨ ਕਰੋ:____________________________________________________________________________________। 
                                   ____________________________________________________________________________________. 
 
ਿਮਤੀ WFNJ-10D ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ_______________________।(ਿਸਰਫ਼ NJ SNAP ਗ�ਾਹਕ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ) 
 
38. ਕੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ:(ਿਸਰਫ਼ NJ SNAP  ਲਈ ਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ) 
 
       (a) ਕੀਮਤੀ ਿਨਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਗਿਹਣੇ, ਿਸੱਕਾ/ਸਟ�ਪ ਦਾ ਸਗ�ਿਹ, ਫ਼ਰ�, ਆਿਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜ� ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ? 

 [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�  ਜੇ “ਹ�”, ਵਰਣਨ ਕਰੋ _________________________________________________________________। 
 
       (b) ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲੋਟ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ?           [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ�         ਜ ੇ“ਹ�”, ਮੁੱ ਲ ____________________________________. 
 
  



 
 
               WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 8)  

NJ SNAP ਅਤੇ GA 
 

ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ/ਜ� GA ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

39. ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 
ਜੇ “ਹ�”, ਹੇਠ� ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਦ ੇਖਰਚੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਕਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਿਕੰਨੀ ਅਕਸਰ ਿਬੱਲ 

ਿਦੱਤਾ 
     

     

    
40. ਰਿਹਣ-ਥ� ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ�  (ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ)  

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਰਿਹਣ-ਥ� ਦਾ ਖਰਚਾ 4ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 

 
5ਿਕੰਨੀ ਅਕਸਰ ਿਬੱਲ ਿਦੱਤਾ ਮਾਿਸਕ ਲਾਗਤ 

    

ਿਕਰਾਇਆ/ਮਾਰਟਗਜੇ $   $    ਜੇ HCSUA ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ

 

ਸੰਪੱਤੀ ਟੈਕਸ $   $  

ਘਰ �ਤੇ ਬੀਮਾ $   $   

  2ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਦਾ ਉਪ-ਜੋੜ  $   

       

ਿਬਜਲੀ $   $   

ਗੈਸ $   $   

20ਤੇਲ $   $   

ਪਾਣੀ $   $   

ਸੀਵਰੇਜ  $   $   

ਕੂੜਾ/ਕਚਰਾ ਹਟਾਉਣਾ $   $   

ਉਪਯੋਗਤਾਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 
ਲਾਗਤ 

$   $   

ਹੋਰ (ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ, ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) $   $ HCSUA  

  ਉਪਯੋਗਤਾਵ� ਦਾ ਉਪ-ਜੋੜ  $              
ਜ� 

  

41A. ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਜ� ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾਵ� (ਤੁਹਾਡ ੇਿਕਰਾਏ ਤ� ਵੱਖਰਾ) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
[   ]  ਹ�    [   ]   ਨਹ� 

41B. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜ ੇਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਅਲਾਵਾ ਉਪਯੋਗਤਾਵ�  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤ� 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਤ� ਿਮਆਰੀ ਜ� ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

$ 
ਜ� 

 

 ਮਾਿਸਕ। ਕੁੱ ਲ। ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� 

6ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 
 

 

42. ਵਾਧੂ ਿਚਿਕਤਸਾ ਲਾਗਤ� 
 ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ/ੇਜ� ਸੰਘੀ ਪੂਰਕ ਸਰੱੁਿਖਆ ਆਮਦਨੀ(SSI), ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਯੋਗਤਾ ਜ� ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਹੈ? [   ] ਹ�    [   ] ਨਹ� ਜ ੇ “ਹ�”,    ਤ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ "ਨਹ�", ਪੰਨਾ 12 �ਤ ੇਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆ ਂਿਵਚ ਉਹ ਰਕਮ� ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਿਬਲ ਭੇਜ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

 ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਿਚਿਕਤਸਾ ਖਰਿਚਆ ਂ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਉਹਨ� 

ਦੂਜੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ 

ਰਕਮ 

 
ਿਕੰਨੀ ਅਕਸਰ ਿਬੱਲ 

ਿਦੱਤਾ 

 
ਮਾਿਸਕ ਜੜੋ 

 
SSI ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰ ੋ

ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਦੰਦ� ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� $  $ ________ਸੰਘੀ ਿਹੱਸਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਨਰਿਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ $  $  

ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹ� ਨੁਸਖੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ $  $  

ਨਕਲੀ ਦੰਦ, ਕੰਨ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� ਅਤ ੇਐਨਕ� $  $  

ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਾਯਾਤ ਲਾਗਤ� $  $  

ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਿਵਅਤਕੀ ਜ� ਨਰਸ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� $  $  

ਹੋਰ (ਵਰਣਨ ਕਰੋ) $  $  

   $ ਪੰਨਾ 6 �ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ  

42A.  ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਉਹਨ� ਸਦੱਸ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
 

 
ਕੁੱ ਲ 

SSA ਅਤੇ SSI 



 
WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 9)  

 
42B. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਹ� �ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਿਕਸ ੇਿਚਿਕਤਸਾ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਭਰਪਾਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ  

  ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਬੀਮਾ, ਮਡੈੀਕੇਅਰ, PAAD ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ? 

  [   ] ਹ�  [   ] ਨਹ�     ਜੇ "ਹ�", ਤ� ਉਹ ਿਕਹੜ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
   -                  
                     
                     

 
ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ 

 
ਵਰਕ ਫਰਸਟ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ/ਜ� NJ SNAP ਕੰਮ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ 

 
 
 
ਨਾਮ (16 ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰ)ੇ 

 
WFNJ ਕਡੋ ਛੱਡ ਿਦਓ 

 
ਲਾਜ਼ਮੀ 

WFNJ ਿਮਤੀ 

 
ਸਵੈਇੱਛਤ WFNJ 

ਿਮਤੀ 

 
ਹਵਾਲਾ ਿਮਤੀ 

NJ SNAP 
ਕੰਮ ਛੁੱ ਟ ਕਡੋ  

 
ਰਿਜ. ਦੀ ਿਮਤੀ 

       

       

       

       

 
43. ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ। (ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਡੈੀਕਡੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।) 
 
ਆਪਣ ੇਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ।55 ਸਾਲ ਤ� ਛੋਟੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋਿਜਹਨ� ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 

18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਤ� ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 
 

ਨਾਮ ਪਤਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਮਰ 
    

    

    

 
44. ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਿਹਯਗੋ 
 
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ (HEA) ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ HEA ਫਾਇਿਦਆ ਂਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੇਠ� ਸਚੂੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਦਖਾਓ ਿਕ 

ਿਕਹੜੀ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡ ੇਗਰਮ ਕਰਨ/ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦ ੇਬੰਦਬੋਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

(    ) ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਜੇੂ ਕਰਦ ੇਹਨ। (A)      HEA ਕੋਡ:_________________ 

(  ) ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪਬਿਲਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਥਾਿਰਟੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਮ� ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਰੇੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (C) 

(  ) ਮ� ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦ ੇਿਸਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੋਵ, ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਤੇਲ ਦਾ ਹੀਟਰ, ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ, ਆਿਦ)। (E) 

(   ) ਮ� ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ/ਵੰਡਦੀ ਹ�। (F) 

(  ) ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਆਇਤ ਨਹ� ਹੈ। (G) 

(  ) ਮ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�। (W) 

ਮ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਲਈ ਿਨ�ਘ ਦ ੇਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�।ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੋਤ ਹੈ: 

 (   ) ਬਾਲਣ ਤੇਲ (J)   (   ) ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (M)   (   ) ਲੱਕੜ (R) 

 (   ) ਿਬਜਲੀ (K)   (   ) ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (N) 

(   ) ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (L)  (   ) ਕੋਲਾ (P)   (   ) ਮ� HEA ਫਾਇਦ ੇਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ�। (T) 
 

  
  

  



 

                   WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 10)  

 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

 
ਇਸ ਫਾਰਮ �ਤ ੇਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਘੀ,ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ  ਂਰਾਹ� ਤਸਦੀਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ  NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤ/ੇਜ� ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈਅ ਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
45 CFR 206.10(a)(iii) ਅਤ ੇ7 CFR 273.2(b) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ 
BCIS ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆ ,ਂ ਸਮਾਜਕ 
ਸੁਰੱਿਖਆ  ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਿਨਿਫਟ ਫਾਈਲ�, ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਈਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਸੋਸ਼ਲ ਸਿਰਓਿਰਟੀ 
ਨੰਬਰ(ਰ�) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ  ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ  ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਵਰਤੀਆ  ਂਜਾਣਗੀਆ ।ਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡ ੇਰਾਹ� ਤੁਹਾਡ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਬ�ਕ, ਜ� ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਹੇਠ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ  ਂਪੈਨਲਟੀਆ  ਂਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
 
ਕੋਈ NJ SNAP ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਨੂੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੈ;ਜ� 
 
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ 
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਨ�  ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ  ਕੀਤਾ ਹੈ: 
 

  ਇਕ ਝੂਠਾ ਜ� ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ। 
 

  ਲੁਕਾਈਆਂ ਜ� ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆ  ਂਸੱਚਾਈਆ ।ਂ 
 

- ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੂਡ ਸਟ�ਪ ਐਕਟ, NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮ� ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ 
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਿਡਵਾਈਸ� (ਿਜਵ� ਿਕ 
ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਰਸਟ EBT ਕਾਰਡ)  ਦੀ ਵਰਤ�, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਟ��ਸਫਰ, ਗ�ਿਹਣ, ਪ�ਾਪਤੀ ਜ� ਕਬਜ਼ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 
ਪੈਨਲਟੀਆਂ (ਜੁਰਮਾਨ� ) 

 
SNAP ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਹੇਠਲੇ ਅਰਿਸਆਂ ਲਈ 
SNAP ਿਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ �ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: 

 ਪਿਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 2 ਮਹੀਨ� ; 

 ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 4 ਮਹੀਨ�  ਜ� SNAP ਦੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਦਾ ਿਨਯੰਤ�ਤ ਚੀਜ਼� ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਵਲ�  ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ; 
 ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ SNAP ਦੇ ਬੈਿਨਿਫਟ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਆਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ� 

ਿਨਵਾਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜ� ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ; 

 ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜ� SNAP ਦੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਦਾ ਿਨਯੰਤ�ਤ ਚੀਜ਼� ਲਈ ਵਪਾਰ 

ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲ�  ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ, ਜ� $500 ਜ� ਵੱਧ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਨੂੰ  ਵੇਚਣ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲ� ਸਜ਼ਾ, ਜ� SNAP ਦੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਦਾ ਬੰਦੂਕ�/ਿਪਸਤੌਲ�, ਅਸਲੇ ਜ� 

ਿਵਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲ� ਸਜ਼ਾ।  

 
*ਇਕ ਵਾਧੂ 18 ਮਹੀਿਨਆ  ਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਇਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜ� ਜ� ਿਕਸੇ ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 

 
ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  $250,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਦੋਵੇ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਲਾਗੂਹੁੰ ਦ ੇਹੋਰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ� ਹੇਠ� ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸ� ਨੂੰ  ਅਿਜਹ ੇਕੋਈ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆ  ਂਨੂੰ  ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਨ�  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਸੀ। 
 
ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ  ਂ ਲਈ P.L. 103-66 ਅਤੇ 104-193 ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨ�  ਿਜਹਨ� ਨੂੰ  ਸੰਘੀ, ਪ�ਦੇਸ਼ੀ, ਜ� 
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ  ਜ�ਦਾ ਹੈ: 
 
1)  ਅਸਲੇ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਿਵਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ�, ਜ� ਿਨਯੰਤਰਤ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆ  ਂ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ; ਜ�   
2) NJ SNAP ਨੂੰ  ਵਰਤਣਾ, ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਪ�ਾਪਤ, ਜ� ਪ�ੋਸੈਸ ਕਰਨਾ FAMILIES FIRST EBT ਦੀ ਵਰਤ� 
ਦੁਆਰਾ, ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਡ, ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੂਡ ਸਟ�ਪ ਫਾਇਦ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ  ਧੋਖ  ੇਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ�  
ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ $500 ਜ� ਵੱਧ ਹੈ। 
 

 

ਜੁਰਮਾਨ�  ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 
 
NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ�ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਦਓ, ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲੁਕਾਓ। 
 
NJ SNAP ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਹੀਿਦਓ, ਨਾਵੇਚੋ, ਜ� Families First EBT ਕਾਰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ-ਪ�ਾਪਤਨਹ� ਹੈ। 
 
ਅਯੋਗ ਆਈਟਮ� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜ� ਉਸ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕ�ੈਿਡਟ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ  ਿਗਆ ਸੀ।  
 
ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ 
ਨਹ� ਸੀ। 
 
ਅਿਜਹੇ NJ SNAP ਫਾਇਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਿਦਓ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ 
ਹੋਵੋ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੈ।  
 
NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆ  ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ  ਸਰੋਤ 
ਟ��ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।  
 
ਮ� ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ �ਤ ੇਪ�ਸ਼ਨ� ਨੂੰ  ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ�। ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ  NJ 
SNAP ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ� ਜੁਰਮਾਨ�  ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ  ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ�। ਮ� 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੀਆ  ਂਕਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ  ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�  ਪੈ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਮ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 
ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਸ ਨਾਲ  NJ SNAP ਦਫਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ� ਮੇਰੇ ਲਈ 50.00 
ਤ� ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਨਾ ਗਈ ਿਕਸ ੇਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਜ� ਮੇਰੇ ਅੰਿਤਮ ਤਨਖਾਹ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 10 ਿਦਨ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮੇਰ ੇਕੋਲ 
ਕਮਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ� ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 
ਬਣਤਰ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਮੇਤ), ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜ ੇ ਵਜ� ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੀਆਂ 
ਲਾਗਤ� ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਬਦਲਾਵ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲਈ 3-ਮਹੀਨ�  ਤ� 
ਥੋੜ � ੇਸਮ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ $50.00 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਵਾਹਣ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜ�ਮੇਰੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਿਵੱਚ ਇਕ ਵਾਧਾ (ਬਚਤ ਅਤੇ ਚੈ�ਿਕੰਗਖਾਤਾ, ਹੱਥ ਿਵੱਚਲੀ ਨਕਦੀ,ਸਟੌਕ ਜ� ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ 
ਭੁਗਤਾਨ,ਕੋਈ ਨਕਦ ਜੋ ਵਾਹਣ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਵਪਾਰ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ)ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਜ� 
ਮ� ਇਕ ਛੇ-ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਸੂਚਨਾ-ਪ�ਣਾਲੀ �ਤ ੇਹ�, ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਿਸਕ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਸੀਮਾ ਦੇ 130 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ  
ਉਸ ਸੀਮਾ ਦਾ ਇਕ ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਮ�ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ�NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ 
ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ ਕੀਤ ੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਿਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�। ਜੇ ਮੈਨੂੰ  NJ SNAP 
ਫਾਇਿਦਆ  ਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਮੈ ਕਾ�ਟੀ NJ SNAP ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�। 
 
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ�, ਜ� ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕ ਿਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ�, ਜ� ਤ� ਮੂੰ ਹ-
ਜਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਮ� ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ �ਤ ੇਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ�। ਮੇਰਾ 
ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
NJ SNAP ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ 
 

NJ SNAP ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ-ਮ�ਬਰ� ਲਈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱ ਟ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਜੇ ਉਹ 

ਲੋਕ, ਿਜਨ� � ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਹੇਠਲੀਆਂ 

ਸਜ਼ਾਵ� ਿਮਲਣਗੀਆਂ: 

1) ਪਿਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਅਯੋਗ; 
2) ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ; 

3) ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ।  
 

ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ 
(WFNJ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ) 
 
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਾ�ਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ   
ਜ� ਤ� ਿਬਉਯ  ੋਔਫ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (BCIS)ਵਲ�  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ�ਪ�ਦੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ� ਤੈਅ 
ਕੀਤ ੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਸਿਥਤੀਤਸਦੀਕੀਦ ੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ BCISਦੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਲਈ BCIS ਲਈਇਸ ਅਰਜ਼ੀਫਾਰਮ ਤ�ਖਾਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। BCIS ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਫਾਇਿਦਆ  ਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ  ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ ਲਈਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰ 
ਸਦੱਸ ਇਕ ਯੂ.ਐਸ.ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਜ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ। 
 

 



                                   WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 11)  
 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ ਪੜ�ੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ�ਦਾ 

ਜ� ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛੋ। 
 

 ਮ� (ਅਸ�) ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਰਾਹ� ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ ਮੇਰੀ(ਸਾਡੀ) ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ।ਮ� (ਅਸ�) ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਮੇਰੀ(ਸਾਡੀ) ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 

ਿਵਫਲ ਹੋਣਾ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਵਾਉਣਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ(ਸਾਨੰੂ) ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾ�ਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ, ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ ਫੈਿਮਲੀ ਡੇਵਲਪਮ�ਟ ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਰਾਹ� ਤਸਦੀਕੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੈ। 
 ਮ� (ਅਸ�) ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕਾ�ਟੀ ਵੇਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ, ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ ਫੈਿਮਲੀ ਡੇਵਲਪਮ�ਟ ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ 

ਿਜਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ(ਸਾਡ)ੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ� ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਹਾਲਾਤ� (IRS, ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਫਾਈਲ�, ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਈਲ�, ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬ�ਕ ਜ� ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਮੇਰੀ (ਸਾਡੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 ਮ�(ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਵਰਕ ਫਰਸਟ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਐਕਟ, ਪਬਿਲਕ ਲਾਅ 1997 c.13, c.14, c.37 ਅਤੇ c.38 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਬਜਟ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖੀ ਸਦੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ� ਜਨਮ ਰਾਹ�, ਗੋਦ ਲੈਣ ਰਾਹ�, ਜ� ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਹੋਵ।ੇ 
 ਮ� (ਅਸ�) ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸਿਹਯੋਗ (ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਮੇਤ), NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆ,ਂ ਘਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਿਹਯੋਗ ਫਾਇਿਦਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਿਵਸ ਫੰਡ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਮ� ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�, ਲਈ ਮੇਰੀ (ਸਾਡੀ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ WFNJ ਵਰਗ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮ� (ਅਸ�) ਅਤੇ ਮੇਰੇ (ਸਾਡੇ) ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਵਨ ਸਟੌਪ ਕੈਰੀਅਰ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, 

ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਘੀ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਗਰਮ/ਠੰਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ  

 ਮ� (ਅਸ�) ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ (ਸਾਨੰੂ) ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। (WFNJ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਦੇਖੋ।) 
 ਮ� (ਅਸ�) ਕਾ�ਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ�, ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਵ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਰੋਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸ ੇ(ਕਮਾਈ ਗਈ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਛੇ-ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) 

ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�, ਜਦ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।(WFNJ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਦੇਖੋ।) 
 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ  ਮ� (ਅਸ�) ਜ� ਮੇਰਾ (ਸਾਡਾ) ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕ ਿਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�, ਜ� ਤ� ਮੂੰ ਹ-ਜਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਮ� (ਅਸ�) ਕਾ�ਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਸਤੁੰ ਸ਼ਟ ਨਹ� ਹ�।ਮੇਰਾ (ਸਾਡਾ) ਕੇਸ ਮੇਰੇ (ਸਾਡ)ੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਿਸਰਫ਼ WFNJ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ �ਤੇ, ਮ�(ਅਸ�) ਕਾ�ਟੀ ਵੇਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਿਜਸ 

ਲਈ ਮ� (ਅਸ�) ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ� ਜ� ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਿਕਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਸਮੇਤ ਜੋ ਦੇਣ-ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 ਮ� (ਅਸ�) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜ�, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� (ਅਸ�) ਅਦਾਲਤ ਜ� ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹ� ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ 

ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ� ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਸ�ਪੇ ਹਨ। 
*ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਖੇਤੀ ਿਵਭਾਗ (USDA) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾਵ� (HHS) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟ�ਪ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ USDA ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲੰਗ ਦੇ ਪਛਾਣ, ਧਰਮ, ਬਦਲੇ, ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਿਜਨਸੀ ਪਸੰਦ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹ� ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ, ਜੈਿਨਿਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ �ਪਰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਿਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html ਿਵਖੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ USDA ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਜ� (866) 632-9992 ਨੰਬਰ ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਡੋਰੇ ਹਨ, ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ�  (800) 877-8339; ਜ� (800) 845-6136 

(ਸਪੈਿਨਸ਼) ਤੇ USDA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਜ� ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ: 
 

HHS, Director  US Department of Agriculture  Office of the Director 
Office for Civil Rights, Room 515-F  Director, Office of Adjudication  Division of Family Development 
200 Independence Avenue, S.W. ਜ� 1400 Independence Ave. SW ਜ� New Jersey Department of Human Services 
Washington, D.C. 20201  Washington, D.C. 20250- 9410  P.O. Box 716 
ਵੌਇਸ (202) 619-0403 / TTY (800) 537-7697  ਫੈਕਸ (202) 690-7447  Trenton, New Jersey 08625 
  program.intake@usda.gov 

 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ 

ਤ� ਪਿਹਲੇ 

ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

 
ਮ� (ਅਸ�) NJ SNAP ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਰਹੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਨਾ 10 �ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪੜ� ਲਈ ਹੈ।  
 [   ]  ਹ�   [   ]  ਨਹ� 

 
 ਮ� (ਅਸ�) ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ�(ਅਸ�) ਇਹਨ� ਕਥਨ� ਨੰੂ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰੇ (ਸਾਡੇ) ਿਬਆਨ� ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ �ਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਿਨ। 

 ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨ�  ਤਿਹਤ, ਹੇਠ� ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਮ�(ਅਸ�) ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� (ਅਸ�) ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਮ� (ਅਸ�) NJ SNAP ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। 

 ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨ�  ਤਿਹਤ, ਮ� (ਅਸ�) ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ NJ SNAP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ/ਜ� WFNJ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ(ਸਾਡੇ) ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ (ਸਾਡੀ) ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ 

ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ। 

 ਮ� (ਅਸ�) ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹ� WFNJ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। 

          ਮੇਰੇ ਰਾਹ� ਸਹੰੁ ਅਤੇ ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਗਈ 

ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ   ਿਮਤੀ 

          ਇਸ ਿਦਨ  2  

ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ          ਿਮਤੀ      _____________________________  

            (ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ)    
      

http://www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


 WFNJ-1J  (ਸੰਸ਼ੋਧਣ 10/14) (ਪੰਨਾ 12 ਦਾ 12)  

 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

NJ SNAP ਆਮਦਨੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਜ਼ਦਾਅਵਾ  
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਫਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸਦੱਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ�ਗ  ੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਉਹਨ� ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ।ੇ  

 
• ਆਿਸ਼�ਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਚਾ, ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਬੱਚੇ ਜ� ਹੋਰ ਆਿਸ਼�ਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਦੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਿਸੱਖਲਾਈ ਜ� ਿਸੱਿਖਆ ਜਮਾਤ� ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ; 
 
• ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਚਿਕਤਸਾ ਜ� ਦੰਦ� ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਮੇਤ ਨੁਸਖਾ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਬੀਮਾ, ਐਨਕ�, ਜ� ਬੀਮਾਰ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ; 
 
• ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਿਜਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� �ਤੇ 

ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ; ਜ� 
 
• ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਦਾ ਖਰਚਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ, ਉਪਯੋਗਤਾਵ� (ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ), ਸੰਪੱਤੀ ਟੈਕਸ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਪਤਾ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਰਚੇ। 
 

ਭਾਵ� ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ  ਨਹ� ਵੀ ਦੱਸਦੇ (ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰਦ)ੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਜਦ� ਤੁਸ� 

NJ SNAP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਅਜ ੇਵੀ ਮਗਰ� ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ ੇਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦੇ 

ਹੋ (ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਖਰਿਚਆ  ਂਿਵੱਚ� ਇਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  ਕਟੌਤੀ ਉਹਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ 

ਲਈ ਪੂਰਵ-ਪ�ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ  ਇਹ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ  ਿਕ ਤੁਸ� ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 
 

ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਮੁੱ ਖੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ         
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