
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤ ੇਮਈ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਈਬੀਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ  ਧਰੇ ੇਕੈਲਫ੍ਰਸੈ਼ 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੈਲਫ੍ਰਸੈ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਕੋ ੀਡ -19 ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦ ੇਸੂੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ 

ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਈ ਬੀ ਟੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ  ਾਧ  ਕੈਲਫ੍ਰੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਲੈਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ  ਾਧ  ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ? 

ਜੇ ਤਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਲਫ੍ਰਸੈ਼ ਵਮਵਲਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵਮਲੇਗਾ ਅਤੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹ ਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਧ  ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 

»  ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਵਿਚ 3 ਵਿਅਕਤ  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ $200 ਪ੍ਰਤ  ਮਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ,  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  $309 ਦਾ ਿਾਧ  ਲਾਭ ਵਮਲੇਗਾ, 3 ਦੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਲਈ $509 ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਭ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

» ਜ ੇਤੁਸ ਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹ ੋਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤ  ਮਹ ਨਾ $355 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਿਾਧ  ਲਾਭ ਨਹ ਾਂ ਵਮਲੇਗਾ ਵਕਉਾਂਵਕ ਤੁਸ ਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹ  ਿੱਧ 

ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 
 

 ਮੈਂ  ਾਧ  ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਦੋਂ  ਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾੀਂ? 

» ਜੇ ਤੁਸ ਾਂ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਾਧ  ਲਾਭ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

»  ਜ ੇਤੁਸ ਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਾਧ  ਲਾਭ 10 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਕ  ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਧ  ਕਲੈਫ੍ਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ  ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗ  ਜਾਾਂ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦ  ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਗ ? 

ਨਹ ਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਵਤਵਰਕਤ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਦ  ਜਰ ਰਤ ਨਹ ਾਂ ਹੈ।  ਾਧ  ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਈਬੀਟੀ ਕਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਜੋੜ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਨਯਮਤ ਕੈਲਫ੍ਰਸੈ਼  ਾੀਂਗ  ਰਤ ਸਕੋਗੇ। 

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਕਹੜ  ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ? 

ਿਾਧ  ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ 2-1-1 ਜਾਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  833-544-2374 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਰੋਤ ਪੇ੍ਜ ਨ ੂੰ  onlineਨਲਾਈਨ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://bit.ly/covid-food-resources. 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ ਨਹ ਾਂ ਲੈ ਵਰਹਾ? 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ!  ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ c4yourself.com  'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦਫ੍ਤਰ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਲਈ 1-877-652-0735 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵ ਿੱਚ ਕਲੈਫ੍ਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  10 ਮਈ ਨ ੂੰ  

 ਾਧ  ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਉਂਰਿ ਿਾਾਂਗਿਸ ਨੇ "ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਐਿਟ"  (H.R. 6201) ਪ੍ਾਸ ਕ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਮਾਿਚ, 2020 ਨੂੂੰ  

ਿਾਨੂੂੰਨ ਰਵਚ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

 

 

 
ਘਰੇਲ   ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਅਕਾਰ 

ਕੈਲਫ੍ਰੈਸ਼ 

   1  $194 

2  $355 

3  $509 

4  $646 

5  $768 

6  $921 

7  $1,018 

8  $1,164 

 

https://bit.ly/covid-food-resources
http://www.c4yourself.com/

