ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟੀਨਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜਰਦਕੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਕਰਾਏ, ਰਗਰਵੀਨਾਮਾ, ਰਬਜਲੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਫੋਨ
ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $1500 ਤੱ ਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਬੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫੂੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਫੂੰ ਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਣ।

ਮੈਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਕਵੇਂ ਭਰਾਂ?
ਕੋਈ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕੋਰਵਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜੂੰ ਨਹਾਂ

ਅਕਸਰ ਪੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਦੀ ਰਕਸੇ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂੰ ਜ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰਕਸੇ
ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਟਰੇਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਆਵੇਗਾ. ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਆ
ੂ ਤ
ਹੋਵੇਗੀ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ.

ਯੋਗਤਾ
ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
•
•
•
•
•

ਰਵੱ ਤੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਦਸੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਆਰਟੀਨਾਈਨ ਜਾਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਰਵੱ ਚ ਹੋ।
ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਫੇਡਰਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲਾਭ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਸਕ ਰਬੱ ਲਾਂ ਨੂੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

•

ਰਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਣ ਤੋ ਬਾਦ ਆਪ੍ਣੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਨਤਕ
ਰਸਹਤ – ਰਸਆਟਲ ਅਤੇ ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪ੍ਣ ਲਈ ਸੱ ਤ ਰਦਨ ਹੋਣਗੇ।

•

ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

•

ਹਰੇਕ ਰਬੱ ਲ ਦਾ ਰਸੱ ਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਰਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਰਾਇਆ, ਮੋਰਟਗੇਜ, ਰਬਜਲੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਰਬੱ ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ-ਮਾਰਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੈਰਡਟ ਕਾਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਬੱ ਲ, ਕਾਰ ਲੋ ਨ, ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜਹੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜੋ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਕਆਰਟੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕਹਦਗੀ
ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਰਵਡ-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਰਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਖਤਰੇ ਰਵੱ ਚ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਰਟੀਨਾਈਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ।, ਇਸ ਬਾਰੇ ,ਸਾਡੇ ਰਕੂੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ੜਹੋ
ਕੁਆਰਟੀਨ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼. (ਕੇਿਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਕਸੰ ਗ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਜੇਰਟਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਰਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਟਰੇਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਹਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਬਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਰਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਰਕ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਰਕੱ ਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਟਰੇਰਸੂੰ ਗ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰੇ ਏਥੇ ਜਾਣੋ।
(ਕੇਿਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

