
 
 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2020 (ਨਿਊ ਯਾਰ੍ਕ, NY) -- ਮਾਰਚ 27, 2020 ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰੂੰਪ੍ ਿੇ ਬਾਈ-ਪ੍ਾਰਟੀਸਿ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਏਡ, 

ਨਰਲੀਫ਼, ਅਤੇ ਇਕੋਿਾਨਮਕ ਨਸਕਉਨਰਟੀ (CARES) ਐਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਨਦਿੱਤੇ ਹਿ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਿਾਂ 
ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਹੋਏ ਹਿ. ਇਹ ਫੈਡਰਲ 

ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਕ ਛ ਨਦਿ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਆਈ ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਨਫਰਸਟ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਨਰਸਪ੍ੌਂਸ ਐਕਟ ਿ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨਦਆਂ ਹੋਈਆਂ 

COVID-19 ਲਈ ਹੋਰ ਮ ਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਿਾਲੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਿੇਨਫਟ ਮ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਇਨਤਹਾਸ ਨਵਚ ਇਹ ਅਿੱ ਜ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਨਵਿੱ ਤੀ ਮਿੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਨਣਆ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਨਜਵੇਂ ਹੋਰ ਨਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਉਣਗੇ, ਅਿੱਸੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ  ਰਹਾਂਗੇ। 
 
ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਫੈਡਰਲ CARES ਐਕਟ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਲਈ 

ਨਕ ਮਤਲਬ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਿ 

 

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈ ਨਕ CARES ਐਕਟ ਅਤੇ Families First ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤ ਸੀਂ 
ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੇਿੇਨਫਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਚ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਨਲਆਂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਵੀਸਾ ਅਤੇ 
ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਿੇ 

ਪ੍ਬਨਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਤੇ ਕ ਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਕਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ 
ਨਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਨਸਟੀਜ਼ਿ ਿਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਨਕ 

ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਨਕੂੰ ਿਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਤੇ ਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ 
ਸਕਦ ੇਹਿ। 

 
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 

 

CARES ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਰਕਮ ਚੈੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮ ਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਫ ਚੈੈੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਨਵਚ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਣਗੇ। ਤ ਹਾਂਿ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਨਕਿੱ ਸੇ ਤਰਾਂਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ 2018 ਜਾਂ 2019 

ਨਵਚ ਇੂੰਕਮ ਟੈਕਸ ਭਨਰਆ ਹੈ, ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਿੂੰ ਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ ਸੋ IRS ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਤ ਹਾਡਾ ਭ ਗਤਾਿ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਭੇਜ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਇਹਿਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭ ਗਤਾਿ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ 
ਿੂੰ ਬਰ ਿਹੀਂ ਹੈਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ ਲ ਿੱ ਕ ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ "Individual Taxpayer Identification Number (ITINs)" ਹਿ, 

ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਹ ਭ ਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਨਮਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦੇ ਕ ਛ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਿੂੰ ਬਰ ਹਿ ਜੋ ਨਕ 

ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹਿ। ਜੇ IRS ਕੋਲ ਤ ਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਫਰ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਉਹਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਇਕ ਨਚਿੱਠੀ ਆ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਕ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਤ ਹਾਡਾ ਭ ਗਤਾਿ ਨਕਵੇਂ ਨਮਲੇਗਾ।  

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/residency-starting-and-ending-dates


 
 
 
ਨਜਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਆਮਦਿ $75,000 ਹੈ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  $1,200 ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਨਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਰ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ $500 ਨਮਲਣਗੇ। ਨਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨਜਹਿਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਆਮਦਿ $150,000 ਹੈ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  $2400 ਨਮਲਣਗੇ ਅਤੇ 
16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ $500 ਨਮਲਣਗੇ। ਨਜਹੜੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਿ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਿੱਸ ਕੇ 

ਉਹਿਾਂ ਲਈ $500 ਮੂੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਿਾਂ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਿੂੰ ਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਲੇ ਹਿ ਅਤੇ 
ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਆਮਦਿ $99,000 ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨਜਹਿਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਆਮਦਿ $198,000 ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਘਿੱਟਵੇਂ ਪੈ੍ਮਾਿੇ ਦੇ 
ਨਹਸਾਬ ਿਾਲ ਭ ਗਤਾਿ ਨਮਲੇਗਾ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਭ ਗਤਾਿ ਨਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਚੈੈੱਕ ਨਜ਼ਆਦਾ ਟੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
 
ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਆਮਦਿ 2018 ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 2019 ਨਵਚ ਘਿੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤ ਸੀਂ 2019 ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ 
ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿ ਭਰ ਦਵ।ੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 2018 ਅਤੇ 2019 ਨਵਚ ਬਹ ਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪੈ੍ਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਿ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਿੌਕਰੀ 
ਛ ਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ ਭ ਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਬਲਨਕ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  2020 ਦ ੇਟੈਕਸ ਭਰਿ 

ਲਿੱ ਨਗਆਂ ਨਰਬੇਟ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਤੇ ਹਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹਤ ਭ ਗਤਾਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 

ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਆਮਦਿ ਉਪ੍ਰ ਦਿੱਸੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਘਿੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਤੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ 
ਿ ੂੰ  ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿ ਭਰਿ ਦੀ ਲੋਡ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  SSA-1099 ਫ਼ਾਰਮ ਨਮਨਲਆ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਉਸੇ 
ਤਰਾਂਹ ਭ ਗਤਾਿ ਕਰੇਗੀ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਦੇ ਭ ਗਤਾਿ ਨਕਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਰਟਾਇਰ ਹਿ 

ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਹਜ ਹਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਭ ਗਤਾਿ ਦ ੇਯੋਗ ਹਿ। 
 
ਰਿਮਾਿੀ ਕਿਕੇ ਲਈਆਂ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ 

 
ਨਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਿ ੂੰ  Families First Act ਹੇਠਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ CARES Act ਿੇ ਕ ਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰਚ 1, 2020 ਿ ੂੰ  ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ ਗਏ ਹਿ, ਜੋ ਨਕ ਿੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ 
ਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਦੇ 60 ਨਦਿਾਂ ਨਵਚੋਂ ਘਟੋ ਘਿੱਟ 30 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਉੱਸੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਲਾਏਗਾ 
ਨਜਸ ਕੋਲ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹ ਣ ਨਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਖਾਹ ਦ ੇਿਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛ ਟੀ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਿ। 
 

COVID-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਨਵਤ ਵੈਕਸੀਿ ਜਾਂ ਟੀਨਕਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ ਿ ੂੰ  ਿਹੀਂ ਚ ਿੱ ਕਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। CARES 

ਐਕਟ ਿੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਖਾਨਤਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਿ ਨਕਿੱਤੇ ਹਿ। ਹੈਲਿ ਸੇਨਵੂੰਗ ਅਕਾਊਂਟ (HSA), ਫਲੈਕਸੀਬਲ 

ਸਪ੍ੈਂਨਡੂੰਗ ਅਕਾਊਂਟ (FSA) ਜਾਂ ਹੈਲਿ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ (HRA) ਹ ਣ ਕਾਉੂੰਟਰ ਤੇ ਨਮਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦਵਾਇਆਂ ਨਬੂੰਿਾ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿਾਲ ਹੀ, ਨਜਹਿਾਂ ਦੇ ਹੈਲਿ ਪ੍ਲਾਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਡਡਨਕਿਬਲ ਵਾਲੇ ਹਿ, ਉਹ ਹ ਣ HSA ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਨਡਡਨਕਿਬਲ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚੇ ਟੈਲੀ ਹੈਲਿ ਿ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਆਏ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਨਵਚ 

ਨਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਬਾਰੇ ਨਕ ਨਕ ਪ੍ਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਫਰਸਟ ਐਕਟ ਦ ੇਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਪ੍ੜਹੋ।  

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/


 
 
 

ਛੋਟੇ ਕਾਿੋਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਪੋਿਟ 

 
ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤ ੇਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕ ਝ ਖ਼ਾਸ ਨਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮ ਿਾਫ਼ਾ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਵੇਂ ਸਰੋਤ 

ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਦ ਹੋਣਗੇ। U.S. Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship ਵਲੋਂ ਇਹ ਗਾਈਡ 

ਜਾਰੀ ਨਕਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਕ "Small Business Administration (SBA)" ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਡੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਚ ਕ ਝ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕ SBA ਦੇ ਅਿੱਡ ਹਿ। 
 

ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਫੰਡ 

 
ਜੇ ਨਕਸੇ ਸਨਿਤੀ ਨਵਚ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਮਬਰ ਿ ੂੰ  COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੂੰਡ 

ਨਵਚੋਂ ਪੈ੍ਸੇ ਕਿੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਿ ਿ ਿੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀ 10% ਪ੍ਿੈਲਟੀ ਮ ਆਫ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਤ ਸੀਂ $100,000 ਤਿੱਕ ਨਬੂੰਿਾ ਨਕਸੇ ਪ੍ਿੈਲਟੀ ਦੇ ਪੈ੍ਸੇ ਕਿੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵਰੀ 1, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 

ਿ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਸੂੰਬਰ 31, 2020 ਤਿੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਪੈ੍ਸੇ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤ ੇਜੋ ਅਮ ਮਿ ਟੈਕਸ 

ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫਲਹਾਲ ਲਗੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਤ ਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ ਪੈ੍ਸੇ ਵਾਨਪ੍ਸ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਨਫਰ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਟੈਕਸ ਿਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਪ੍ਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ 401(k) ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਦਰ $50,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ $100,000 ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਲੋਕ ਨਰਟਾਇਰ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  2020 ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ IRAs ਅਤੇ 401(k) ਪ੍ਲਾਿਾਂ (72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ) ਦੀ Required 

Minimum Distributions (RMDs) ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋਡ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਖਾਨਤਆਂ ਿ ੂੰ  ਸਟਾਕ 

ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਗਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣ ੇਖਾਨਤਆਂ ਿ ੂੰ  ਨਫਲਹਾਲ ਨਬੂੰਿਾ 
ਛੇੜੇ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਜ਼ਯਾਦਾ ਲੋਡ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਿਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਏਗਾ।  
 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਲਈ ਿਾਹਤ 

 
ਉਹ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਜੋ FHA, USDA, VA ਿਾਲ ਜ ੜੇ ਹਿ ਅਤੇ ਨਜਹਿਾਂ ਦੇ ਮੋਰਟਗੇਜ Fannie Mae ਜਾਂ Freddie Mac 

ਵਿੱਲੋਂ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਕ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕੂੰਪ੍ਿੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਹੀਿੇ ਤਿੱਕ ਭ ਗਤਾਿ ਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਏਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਿ ਜਾਂ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ 

(forbearance) ਮੂੰਗ ਸਿੱਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸਿ ੂੰ  6 ਮਹੀਿੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਫੀਸ, ਪ੍ਿੈਲਿੀ, ਜਾਂ 
ਵਾਧ  ਨਵਆਜ ਦੇ। ਮਕਾਿ ਮਾਲਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਕੂੰਪ੍ਿੀ ਿਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
ਜੋ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਪ੍ਬਨਲਕ ਜਾਂ ਅਿੱਸੀਸਟੇਡ ਹਾਊਨਸੂੰਗ (assisted housing), ਜਾਂ ਨਫਰ ਨਕਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਚ 

ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਿ ਨਜਸਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਨਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨਵਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋਣ 

ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਿੱਕ ਘਰੋਂ ਿਹੀਂ ਕਿੱ ਨਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਿ ਲਈ 30 ਨਦਿਾਂ ਦ ੇਿੋਨਟਸ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਨਜਤ ਹਿ ਨਜੂੰਿਾ ਨਚਰ 4 ਮਹੀਿੇ ਦਾ ਮ ਅਿੱਤਲ ਸਮਾਂ ਪ੍ ਰਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ ਰਿੱ ਨਖਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਂ 

https://www.publicprivatestrategies.com/the-small-business-owners-guide-to-the-cares-act


 
 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸ ਬਸੀਡੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪ੍ਬਨਲਕ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਅਿੱਸੀਸਟੈਂਸ, USDA 

ਰ ਰਲ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਨਕਿੱ ਨਤਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਰਟਗੇਜ।  
ਨਜਹਿਾਂ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਮ ਅਤਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਵਾਜਬ ਫੈਡਰਲ ਏਜੇਂਸੀ ਜੋ ਨਕ 

ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਸਨਲਆਂ ਿ ੂੰ  ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
 
ਘਿੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਘਰ ਿ ੂੰ  ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਕਰਿ ਲਈ ਐਿਰਜੀ ਅਿੱਸੀਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਲ ਮਿੱਦਦ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪ੍ਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੇ ਜਾਓ। 
 
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਫੈਡਰਲ ਸਟ ਡੈਂਟ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਤਿੱਕ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਆਜ ਦੇ ਮ ਲਤਵੀ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦ ੇਕਰੈਨਡਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮ ਲਤਵ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮ ਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਲ 

ਵੀ ਨਕਿੱ ਸੇ ਨਕਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ 

ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਚ ਕਾਣੀਆਂ ਪੈ੍ਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ U.S. Department of Education ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਨਧਆਿ ਦਵ ੋਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਨਮਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮ ਕਤ ਚੈੈੱਕ ਿਹੀਂ ਨਮਲੇਗਾ ਜੇ ਨਕਸੇ ਿੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿ ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਾਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  IRS ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ ਪ੍ੀਓ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੂੰਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਨਪ੍ਓ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਉਸਦੇ ਅਿੱ ਧੇ ਖਰਚੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ। 
 
ਕੁਝ ਹੋਿ ਿੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਿੇਨੇਰਫਟ 

 
CARES ਐਕਟ ਿੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿੱਤਾ $600 ਪ੍ਰਤੀ 
ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਨਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਟਪ੍ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਗਗ ਏਕੋਿੋਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (Gig Economy 

Worker), ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਏਮਪ੍ਲੋਏਡ ਵਰਕਰ (Self Employed Worker) ਇਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਮੂੰ ਿੇ 

ਜਾਣਗੇ, ਬ ਿੱ ਤ ਉਹ ਦ ਿੱ ਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿੱਮ ਦੇ 
ਇਨਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਿਵਾਂ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 13 

ਹਫਨਤਆਂ ਲਈ ਬੇਿੇਨਫਟ ਮ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਦ ਿੱ ਜੇ ਬੇਿੇਨਫਟਸ ਨਜੂੰਿਾ ਦੇ ਤ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੇਿੇਨਫਟ ਦਾ ਪੇ੍ਜ ਵੇਖੋ। 
 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (Unemployement Insurance UI) ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਉਹਿਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਹਿ। ਇਸ ਨਵਚ DACA ਅਤੇ TPS ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਕ ਨਫਲਹਾਲ ਕੂੰਮ 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/covid-19-public-benefits-know/


 
 

ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ। ਇਸ ਨਵਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਹੀਂ ਹਿ ਨਜੂੰਿਾ ਕੋਲ ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਹੀਂ 
ਹਿ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜੂੰਿਾ ਕੋਲ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਪ੍ਰਨਮਟ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤ ਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 

ਤੇ ਨਕਿੱ ਸੇ ਤਰਾਂਹ ਦਾ ਬ ਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਹੀਂ ਪ੍ਏਗਾ। 
 
ਇਸ ਿਵੇਂ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਿਾਲ ਇਕ ਿਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜਸਦਾ ਿਾਂ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਦਦ (Pandemic Unemployment 

Assistance - PUA) ਵੀ ਸ਼ ਰ  ਨਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਮਦਦ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ Self Employed ਅਤੇ 
Independent Contractor ਹਿ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਿ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੂੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਜਿਵਰੀ 
27, 2020 ਤੋਂ ਬੇਿੇਨਫਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 39 ਹਫਨਤਆਂ ਤਿੱਕ ਇਹਿਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪ੍ਰ, ਇਹ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਿਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਹੀਂ ਹਿ। Taxi, Uber, and Lyft drivers; 

Grubhub and Postmate deliverers; Airbnb hosts; ਅਤ ੇਬਾਕੀ gig-economy workers ਅਤੇ freelance 

workers ਵੀ ਇਹਿਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਕੂੰ ਿੇ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਨਪ੍ਛਲੀ ਆਮਦਿ 

ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਿੇ Gig Workers ਲਈ ਨਰਲੀਫ ਫੂੰਡ 

ਬਣਾਏ ਹਿ, ਕਈ ਆਪ੍ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ਿੱ ਪ੍ ਵੀ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਿ, ਅਤੇ ਕ ਛ ਕੂੰ ਪ੍ਿੀਆਂ 

ਨਜਹੜੀਆਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਨਦਆਂ ਹਿ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਆਇਆਂ ਹਿ।  
ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਿ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਨਦਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ COVID-19 ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਨਧਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ COVID-19 ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂਹ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਿ ੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ। 

 

 


