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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)  

ਅਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ (DRAI) 
 

ਅਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ (DRAI) ਪ�ੋਜਕੈਟ ਕੀ ਹੈ? 

 

COVID-19 (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਵਜੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਲੇੇ ਦੀ ਰਾਜ 

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂ

ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤ ੇਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ (CARES) ਐਕਟ 

ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 150,000 ਿਬਨ� 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

 

California Department of Social Services (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ) ਨ�  ਬਾਰ�� ਅਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਣ ਅਤ ੇਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਿਬਨ�-ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਜੋ ਿਸੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ 

$500 ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਿਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ $1000 ਹੈ। 

 

ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦ� ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?  

ਲੋਕ 18 ਮਈ, 2020 ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਿਡੰਗ ਦ ੇਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਵੇਦਕ� ਤ ੇਪਿਹਲੇ ਆਓ, ਪਿਹਲੇ ਪਾਓ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ(ਨ�) ਤ� ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  

• ਫੰਿਡੰਗ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। 

 

• ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 18 ਮਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਦਾ ਤ� 

ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

 

ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� (1) ਉਹ ਿਬਨ�-ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ 

(18 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਹਨ; (2) ਸੰਘੀ COVID-19 ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋ ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਵ� CARES 

ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਪ�ੇਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ; ਅਤੇ, (3) ਉਨ� � ਨ�  COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
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ਜ ੇਕੋਈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ) 

ਜ� ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 

ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

 

ਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ 

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, USCIS ਨ�  

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਜੈੋਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੀ 

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਵਰਾ ਕਰੋ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Guide for Immigrant Californians (ਅਪ�ਵਾਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆਂ 

ਲਈ ਗਾਈਡ) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

 

ਕੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? 

 

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 

ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, 

ਆਿਦ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਆਿਦ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ 

ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ?  

 

CDSS ਇੱਥ ੇਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ(ਨ�) ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 

ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai.  

 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਈ 18 ਨੰੂ (ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਨਹ�) ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
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ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਦਵੇੇਗਾ। ਆਵੇਦਕ� ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਆਓ, ਪਿਹਲੇ ਪਾਓ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 

ਫੰਿਡੰਗ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। 

 

ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

 

ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਅਿਧਕਤਮ ਦੋ ਸਦੱਸ ਹੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪ�ਤੀ ਪਿਰਵਾਰ $1000 ਹੈ। ਇੱਕ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਜੋਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ 

ਖਰੀਦਦ ੇਅਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠ�  ਬਣਾ�ਦ ੇਹਨ।    

 

ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

 

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 

ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪਕ-ਅਪ ਦਆੁਰਾ ਜ� ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? 

 

ਆਵਦੇਕ� ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਆਓ, ਪਿਹਲੇ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 18 ਮਈ, 2020 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਮੋਿਦਤ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ$75 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਏਗਾ। COVID-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਬਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਿਜੰਨ� 

ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਇੱਕ ਛਟੋ ੇਿਜਹੇ ਅਰਸੇ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 

ਜ ੇਮ� ਇਸ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹ�, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਹਨ ਜ ੋਮੇਰੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ, ਗ��ਟਮੇਕਰਸ ਕੰਸਰਨਡ ਿਵਦ ਇਮੀਗ��ਟਸ ਐਡਂ ਿਰਫ਼ਯੂਜ਼ੀ 

() ਨ�  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ��ਟ ਰੈਸਿਲਐਸਂ ਫੰਡ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਿਨਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆ ਂਅਤ ੇਉਨ� � 

ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਿਮਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 (ਕੋਿਵਡ -

19) ਸੰਘੀ ਰਾਹਤ ਅਤ ੇਰਾਜ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ-ਨ� �ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਅਯਗੋ ਹਨ। ਰੈਸਿਲਐਸਂ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਿਕਨ ਸਹਾਇਕ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਿਲਐਸਂ ਫੰਡ ਆਪਦਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਦਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ� ਦੀ ਇੱਕ 

ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ www.immigrantfundca.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.immigrantfundca.org/
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COVID-19 (ਕੋਿਵਡ -19) ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� 

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਮ� ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

 

ਤੁਸ� ਅਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ Guide for Immigrant 

Californians (ਅਪ�ਵਾਸੀ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਗਾਈਡ) ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ, 

ਅਤੇ ਫਾਇਦੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। www.covid19.ca.gov 'ਤੇ 

ਜਾਓ ਅਤ ੇਅਪ�ਵਾਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਗਾਈਡ ਟਬੈ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।  

 

 

 

 

https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
http://www.covid19.ca.gov/

