
 
30 ਦਸੰਬਰ, 2020 (ਵਾਿ�ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.) --  ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ�ੈਸੀਡ�ਟ ਟਰੰਪ ਨ� 900 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖ ਸਿਟਮੂਲਸ 
ਪੈਕਜ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ 2.2 ਿਟ�ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ  ਮਾਰਚ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ  CARES 
ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 2020 ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੱੁਜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕਜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ COVID-19 ਨਾਲ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਲੱਖ� ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿਕੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
5600 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਸਿਟਮੂਲਸ ਦੇ ਚੈ�ਕ, COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਨ�ਿਫਟ, ਅਤੇ ਘੱਟ 
ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਕਰਜ਼, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਿਡਟ ਰਾਹ� ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।  
 
ਹੇਠ� ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਇਸ ਨਵ� ਸਿਟਮੂਲਸ ਿਬੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਕ 
ਮਤਲਬ ਹੈ।  
 
ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ�ਪ ਉਤੇ ਪ�ਭਾਵ 

ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ CARES Act ਜਾ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਪਾਸ ਹੋਈ  Families First 
Coronavirus Response Act, ਤ� ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਫੰਡ ਿਕੱਤੇ ਗਏ ਬੇਨ�ਿਫਟ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਸਾ ਜ� ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ�ਪ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ� ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। USCIS ਨ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਫ਼ੈਕ� �ੀਟ ਜਾਰੀ ਿਕੱਤੀ 
ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ  ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸ� ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� 
ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਜ� ਪਬਿਲਕ ਅੱਸੀਸਟ�ਸ ਦੇ 
ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਉਹਨ� ਦੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਿਕ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ� ਲਈ ਬੇਨ�ਿਫਟ  
 
14 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਤੇ ਿਵਚ $300 ਵੱਧ ਿਮਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਹਲ� ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਿਟਮੂਲਸ ਿਬੱਲ ਦੀ ਅੱਧੀ 
ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਏਡ ਲੋਕ� ਨੰੂ, ਿਗਗ ਵਰਕਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ $100 ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੇਨ�ਿਫਟਸ 
ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੀ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ CARES Act ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ 14 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵੱਧਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ �ਾਿਮਲ ਹਨ:  
 

● Pandemic Unemployment Assistance (PUA), ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਨ�ਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ State Unemployement Insureance (UI) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਮੰਨ� ਜ�ਦੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛਡਣਾ ਿਪਆ। 

● Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ 13 ਹਫਿਤਆਂ 
ਲਈ ਆਮ UI ਨੰੂ ਬੇਨ�ਿਫਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 24 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

● 14  ਮਾਰਚ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜਹੜੇ ਕਾਮੇ PEUC ਜ� PUA ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹ� ਿਕੱਤੇ 
ਹਨ, ਉਹ 4 ਹੋਰ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਬੇਨ�ਿਫਟ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ�ੈਲ 5, 2021 ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਵੀ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 
ਜੇ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰ�ੋਰਨਸ ਦੀਆਂ ਪੇਮ�ਟ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ U.S. ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੋਮਲ�ਡ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਵਲ�  ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਿਣਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ।  
 

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/2-trillion-covid-19-federal-relief-analysis/
https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-116HR133SA-RCP-116-68.pdf
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-to-covid-19
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit
https://www.aila.org/infonet/final-rule-inadmissibility-public-charge-grounds
https://www.aila.org/infonet/final-rule-inadmissibility-public-charge-grounds


 
 
ਸਿਟਮੂਲਸ ਪੇਮ�ਟ� ਦਾ ਨਵ� ਦੌਰ 
 
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ $75,000 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ $600 ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਿਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਸਿਟਮੂਲਸ ਪੇਮ�ਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਦਾ ਹੈਡ ਿਜਸਦੀ ਕਮਾਈ $112,500 ਹੈ ਜ� ਿਵਆਹੇ ਜੋੜੇ (ਜ� ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਨ� 
ਦੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 2020 ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣ) ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ $150,000 ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ $1,200 ਿਮਲਣਗੇ। 
ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਿਡਪ�ਡ�ਟ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਰ ਬਚੇ ਲਈ $600 ਵਾਧੂ ਿਮਲਣਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਸਿਟਮੂਲਸ ਚੈ�ਕ ਨਾਲ� 
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਪੇਮ�ਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਸੋ�ਲ 
ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੈ। ਉਹ ਕੁਵਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $99,000 ਤਕ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਿਜਹਨ� ਦੀ 
ਆਮਦਨ $198,000 ਤਕ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘੱਟਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੇਮ�ਟ ਿਮਲੇਗੀ।  
 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਲਖਤ ਵੇਲੇ, ਕ�ਗਰਸ ਿਵਚ ਬਿਹਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਟਮੂਲਸ ਪੇਮ�ਟ� ਨੰੂ 600 ਡਾਲਰ ਤ� 
ਵੱਧਾ ਕੇ 2,000 ਡਾਲਰ ਿਕੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕ�ਗਰਸ  ਮ�ਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਨਹ� ਪਹੰੁਚੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਿਵਚ 
ਜੇ ਪੇਮ�ਟ� ਦੇ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ� ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।  
 
ਿਪਛਲੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਹੀ ਤਰ�ਹ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਨਹ� ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਿਨਊ 
ਸਰਿਵਸ (IRS) ਲੋਕ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਿਕੱਿਤਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੀਟਰਨ� 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਏਗੀ। ਜੇ IRS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪੋਿਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਮ�ਟ ਉਸ ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਮ�ਟ ਚੈ�ਕ ਜਾ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਿਰਪੋਰਟ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ 
ਟਰੈ�ਰੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨ� ਘਰਬਾਰ� ਨੰੂ ਸਿਟਮੂਲਸ ਦੇ ਚੈ�ਕ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣੇ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ IRS ਇਕ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਲੈਕੇ ਆਏਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪੇਮ�ਟ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ " Get My Payment"। 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜ� ਚੈ�ਕ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� 2021 ਦੇ �ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਜਦ� 
2020 ਦੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤ� ਤੁਸ� ਉਹ ਪੇਮ�ਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਰਬੇਟ ਦੇ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 2020 ਿਵਚ ਆਮਦਨ ਘੱਟੀ ਹੈ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ 2021 ਿਵਚ 
ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2020 ਦੇ ਟੈਕਸ ਿਵਚ ਫਾਲਤੂ ਕਰੈਿਡਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪੇਮ�ਟ ਿਮਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਜ� ਦੱੂਜੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਵੀ ਪੇਮ�ਟ ਨਹ� ਿਮਿਲ ਹੈ, ਤ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਪੇਮ�ਟ ਨੰੂ 2020 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਿਰਟਰਨ� ਿਵਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 
ਿਰਟਰਨ� ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਪੇਮ�ਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ, ਤ� 2021 ਿਵਚ ਿਰਟਰਨ ਜਰੂਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਪੇਮ�ਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੋ। 
 
ਅਿਵਕ�ਨ (Eviction) ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲਈ ਮਦਦ  
 
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਅਿਵਕ�ਨ ਜ� ਘਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਡਂ ਅਰਬਨ ਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਵਲ� ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਘਰ� ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ (mortgage) ਫੈਡਰਲ 
ਹੋਮ ਫੈਡਰੇ�ਨ (FHA) ਵਲ� ਿਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦੇ ਫੋਰਕਲੋ�ਰ (foreclosure) ਨੰੂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਅਤਲ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰ�ਟਲ ਅੱਸੀਸਟ�ਸ ਫੰਡ ਲਈ 25 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ 
ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ�ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਪਾਣੀ 
ਵਗੈਰਾਹ ਦੇ ਿਬੱਲ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 
ਫੰਡਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਿਡੰਗ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਬਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜ� ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸ�  National Low Income 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://nlihc.org/rental-assistance


 
Housing Coalition ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਮਦਦ  
 
ਪੇਚੈ�ਕ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (PPP) ਜੋ ਿਕ ਮਾਰਚ ਿਵਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� 
284 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵ� 
PPP ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਵਚ 300 ਤ� ਘੱਟ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ 8 ਹਫਿਤਆਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਤੰਖਾਵ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਲੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਰਕਮ 2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਨ ਪ�ੋਿਫਟ ( ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰੇ) , ਇੰਿਡਪ�ਡ�ਟ 
ਕ�ਟ�ੈਕਟਰ, LLC ਅਤੇ ਸੋਲ ਪ�ੋਪਰਾਇਟਰਸ ਜੋ ਿਕ 15 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਖੁਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ PPP ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਯੋਗ 
ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ--Gross Receipt--ਿਵਚ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਕਵਾਟਰ ਿਵਚ ਘਟੋ ਘੱਟ 25% ਦਾ 
ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਕੁਆਰਟਰ ਿਵਚ ਨਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ। Gross Receipt ਿਵਚ PPP ਲੋਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱੂਜੇ ਲੋਨ ਜ� ਗਰ�ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ �ਾਇਦ �ਾਿਮਲ 
ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
 
ਇਹ ਲੋਨ ਜੋ ਿਕ ਸਮਾਲ ਿਬਜ਼ਨ�ਸ ਅਡਿਮਿਨਸਟ�ੇ�ਨ ਵਲ� ਗਰੰਟੀ�ੁਦਾ ਹਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਬ�ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਣਦਾਤੀਆਂ ਵਲ� 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ�ਾਿਫਟ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵ� ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਿਕੱਤੇ 
ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ PPP ਦੇ ਤਿਹਤ ਫੰਡ� ਨੰੂ ਤੰਖਾਵ�, ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਯੂਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵ� PPP ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਉਤੇ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਮਾਨ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� 
ਲਈ ਵੀ ਿਕੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਫਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਲ ਿਬਜ਼ਨ�ਸ ਅਡਿਮਿਨਸਟ�ੇ�ਨ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਐਪਿਲਕੇ�ਨ� ਕਦ� ਲੈਣੀਆਂ �ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 
ਏਜ�ਸੀ ਨ� ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ 
ਿਕ ਵਪਾਰੀ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਆਓ, ਪਿਹਲ� ਪਾਓ 
ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ PPP ਲੋਨ ਲਈ ਿਕ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ 
ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਅਪ�ੈਲ 2020 ਦੇ CARES Act ਦੇ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।  
 
ਨਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ PPP ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤ� ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਪਲੋਈ ਿਰਟ��ਨ ਕਰੈਿਡਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 
ਸੁਿਵਧਾ ਵੀ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਬਰੇਕ, ਪੇਡ ਿਸੱਕ 
ਲੀਵ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ� ਲਈ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜ� ਨਾਨ ਪ�ਾਿਫਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਤੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਸਮਾਲ 
ਿਬਜ਼ਨ�ਸ ਅਡਿਮਿਨਸਟ�ੇ�ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ  ਲੋਕਲ ਅੱਸੀਸਟ�ਸ ਪਾਰਟਨਰ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਡਰਲ, 
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਦਦ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਕ�ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਮਦਦ  
 
ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਹੁਣ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤ� ਫੈਡਰਲ ਕ�ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

https://nlihc.org/rental-assistance
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/2-trillion-covid-19-federal-relief-analysis/
https://www.sba.gov/local-assistance


 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 13 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਾਿਸਕ ਫ਼ਡੂ ਸਟੈਮਪ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� 
ਿਜਸਨੰੂ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-- ਨੰੂ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵਚ� 400 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫ਼ਡੂ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਪ�ਟਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 175 
ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਜ਼ਰੁਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂਨ ਿਵਚ SNAP 
ਦੀ ਸਹੂਲਤ� ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨ� ਹਨ ਉਹਨ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 
ਵੈਕਸੀਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਿਸੰਗ 
 
2021 ਿਵਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ, COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 
ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਸਟੇਟਸ ਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਟਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਿਵਚ ਸਟੇਟ� ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ 
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਿਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿਹਊਮਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨ� ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੋਲ� ਵੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜ� ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ�ਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ� ਿਕੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਿਦ�ੜਤਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, USCIS ਨ� ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਏਜ�ਸੀ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਗੈਰਾਹ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਿਦ�ੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਤੇਗੀ। USCIS ਸਭ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ  COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਗ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਿਦੱਕਤ) ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਿਚਤ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਨਹ� 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਜ� 
ਪਬਿਲਕ ਅੱਸੀਸਟ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਟੂਡ�ਟ ਲੋਨ 
 
ਸਟੂਡ�ਟ ਲੋਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਜ� ਪੇਮ�ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜਹਨ� ਦੇ ਸਟੂਡ�ਟ 
ਲੋਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਿਵਚ ਪੇਮ�ਟ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ �ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।  
 
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ 
 
ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਿਖਆ ਲਈ 82 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਬਿਲਕ K-12 ਸਕੂਲ� 
ਲਈ 54 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਲਈ 23 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ �ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵੇ�ਿਟਲੇ�ਨ ਿਸਸਟਮ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਕੰਨ�ਕ�ਨ, ਟੀਚਰ� ਨੰੂ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰ 
ਸਕੂਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਘਰੇਲੂ ਬ�ਾਡਬ�ਡ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਲਈ 3.2 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡ�ਟ� ਨੰੂ 50 ਡਾਲਰ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਦੇ ਖਰਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 10 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨ� ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੰਖਾਵ� ਦੇਣ ਲਈ ਿਕੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨ� ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਉਹਨ� ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਕੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਟਯੂ�ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਮ�ਟ� ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 



 
ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਿਲੰਗ 
 
ਇਹ ਨਵ� ਕਾਨੂਨ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ “ਅਚਾਨਕ” ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ� ਤ� ਵੀ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੋਣ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ-ਆਫ-ਨ��ਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਿਬੱਲ� ਤੇ ਵੀ ਹਮੇ�� ਲਈ ਰੋਕ 
ਲਗ ਜਾਏਗੀ। 2022 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਬੈਲੰਸ ਿਬਲ ਨਹ� ਿਮਲਣਗੇ ਜਦ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਦੱਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਵਾਈ ਐਮਬੂਲ�ਸ ਰਾਹ� ਇਕ ਥ� ਤ� ਦੱੁਜੀ ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਇਨ-ਨ��ਟਵਰਕ ਅਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਗੈਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਬਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਊਟ-ਆਫ-ਨ��ਟਵਰਕ 
ਡਾਕਟਰ ਜ� ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ 
ਇਨ-ਨ��ਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਿਡਡਕਿਟਬਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਪੇਮ�ਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।  
 
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕ�, 
ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਅਤੇ ਗੁਰੂਦਵਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਸੱਖ ਕੋਿਲ�ਨ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।  
 
ਹਮੇ�� ਦੀ ਤਰ�ਹ, ਿਸੱਖ ਕੋਿਲ�ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ । 


