
 
 

15 ਮਾਰਚ, 2021 (ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.) -- 11 ਮਾਰਚ ਨ ਿੰ , ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮੇਸ਼ਰਕਨ ਰੈਸਸ਼ਕਊ ਪ੍ਲਾਨ ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ਿੰ  ਕਾਨ ਨ ਬਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕ 1.9 ਸ਼ਟਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈ੍ਕੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ਨ 

ਉਸ ਪੈ੍ਕੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਵਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸ਼ਕ 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਹੁਣ 

ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸ਼ਟਮ ਲਸ ਚੈੈੱਕ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ਚਆਂ ਲਈ 

ਟੈਕਸ ਕਰੈਸ਼ਡਟ, ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਟ ਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟਕੈਸ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਘਾਟਾ, ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਮ ੜ੍ਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਫਿੰ ਸ਼ਡਿੰਗ 

ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ COVID-19 ਦੇ ਸ਼ਰਲੀਫ਼ ਸ਼ਬਲ ਨ ਿੰ  ਕਾਨ ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  
 
ਹੇਠਾਂ ਸਿੰ ਖੇਪ੍ ਸ਼ਵਚ ਦੱਸ਼ਸਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸਸ਼ਟਮ ਲਸ ਸ਼ਬਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕ 

ਮਤਲਬ ਹੈ। 
 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਿ 

 
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਫ਼ੇਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਦਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਟੀਿਨਸ਼ ਪ੍ ਦੀਆਂ ਅਰਿੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ ਦੇ ਸ਼ਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ ਨ ਿੰ   ਾਸ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕ ਅਮੇਸ਼ਰਕਨ ਰੈਸਸ਼ਕਊ ਪ੍ਲਾਨ, CARES ਐਕਟ, ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ 
ਪ੍ਾਸ ਹੋਈ Families First Coronavirus Response Act ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਮਲੇ ਹੋਣ। USCIS ਨੇ ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਨਾਲ 

ਸਿੰਬਿੰ ਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫੈਕਟ  ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰਿੰਪ੍ ਵਲੋਂ ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਚਾਰਜ ਉਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਅਗਸੇਕੀਸ਼ਟਵ ਆਰਡਰ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਫਲਹਾਲ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੈ, US 

ਸ਼ਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸ਼ਸਸ਼ਕਉਸ਼ਰਟੀ ਨ ਿੰ  ਆਦੇ  ਦੇਕੇ ਉਸ ਕਾਨ ਨ ਨ ਿੰ  ਖਾਸ਼ਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਜੇ ਕੋਈ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ  ਖਸ ਦੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਵਾਸ਼ਪ੍ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਸਟੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਕਸੇ 
ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਕ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਕਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਹਰ ਹੋਵੇ।  
 
ਘਿਾਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਿਲਿ ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਸਰਿਿ ਲਸ ਚ ੈੱਕ  

 

ਕਾਫੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨ ਿੰ  $1,400 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਿੰ ਵਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੋਸ ਆਮਦਨ $75,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਆਹੇ ਜੋੜ੍ੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੋਸ ਆਮਦਨ $150,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰੀ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਸ਼ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਿੰ ਵਰ ਲੋਕ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸ ਆਮਦਨ $80,000 ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਆਹੇ ਜੋੜ੍ੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ 

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/details-new-covid-stimulus-relief/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-to-covid-19
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-to-covid-19
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds


 
 

ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ $160,000 ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਘੱਟਵੇਂ ਪੈ੍ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਮਲੇਗਾ। ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਜਸ ਕੋਲ 

ਵੈਦ ਸੋ ਲ ਸ਼ਸਸ਼ਕਉਸ਼ਰਟੀ ਨਿੰ ਬਰ ਹੈ (ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਪ੍ਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੇਸੀਡੇੇੰਟ ਵੀ  ਾਮਲ ਹਨ) ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਕਸੇ 
ਐਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋ ਲ ਸ਼ਸਸ਼ਕਉਸ਼ਰਟੀ ਨਿੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ ਸ਼ਰਲੀਫ਼ ਪੈ੍ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਲਾਫ, ਹਰ ਸ਼ਡਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ $1,400 ਸ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 
ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਅਡਲਟ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਟਰਨ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ  ਾਸ਼ਮਲ 

ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, 2021 ਸ਼ਵਚ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਵੀ $1,400 ਦੀ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਸ਼ਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਾਂਹ, ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਕਿਰੇ ਅਰਿੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪ੍ਏਗੀ। IRS 2019 ਜਾਂ 2020 

ਸ਼ਵਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਜੇ IRS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਡਟਲੇ ਉਪ੍ਲੱਭਿ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਉਸ ਰਾਹੀਂ 
ਸ਼ਮਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਬਟ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਸ਼ਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ 

ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਡਪੋ੍ਸ਼ਸਟ ਜਾਂ ਚੈੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸ਼ਦੱਤੋ ਜਾਏਗਾ। IRS ਨੇ ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਲ Get 

My Payment ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
IRS ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ 

ਸ਼ਵਚ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਨ ਿੰ  ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਬੇਟ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 2020 ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਮਦਨ ਸ਼ਵਚ 

ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਸ਼ਵਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਵਚ ਆਪ੍ਣੀ 2020 ਦੀ 
ਸ਼ਰਟਰਨ ਭਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜਲਦੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਟਰੇ ਰੀ ਸ਼ਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਤਮਬਰ ਤਕ ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRS ਨੇ 

ਸ਼ਫਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੱਸ਼ਤਆਂ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ 2020 ਸ਼ਵਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਰਨਾਂ ਭਰ ਸ਼ਦਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਸਤਿੰਬਰ ਤਕ $1,400 ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ 2021 ਸ਼ਵਚ ਇਸ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਰਟਰਨ ਸ਼ਵਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਪ੍ਛਲੀਆਂ ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਉਹ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ 
ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਕ ਆਪ੍ਣੀ 2020 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਟਰਨ ਸ਼ਵਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇ੍ਮੈਂਟ ਨ ਿੰ  Recovery Rebate Credit ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੋ। 
 
ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਦੇ ਬੇਨੇਰਿਿ ਰਵਚ ਬਦਲਾਵ  

 

ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟ ਸ਼ਵਚ ਹੁਣ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟ 6 ਸ਼ਸਤਿੰਬਰ ਤਕ ਜੁੜ੍ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ 
ਸਿੰਬਿੰ ਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕਾਗਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit


 
 

ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਹਫਸ਼ਤਆਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ।   
 
ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਇਿੰ ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਮੈਂਟਾਂ ਨ ਿੰ  DHS ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਆਨ ਸ਼ਵਚ 

ਨਹੀਂ ਸ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ।  
 
ਜਾਿੀ ਿਰਹਿ ਵਾਲੀ ਖੁਿਾਕ ਸਹਾਇਤਾ  
 
ਫ਼ ਡ ਸਟੈਮਪ੍ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਸਤਿੰਬਰ ਤਕ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ ਦੇ ਸ਼ਵਚ 15 ਪ੍ਰਸੇੇੰਟ ਦਾ ਵਾਿਾ ਸ਼ਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਕ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ 
ਸ ਚੀ ਸ਼ਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਿੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਏਗਾ।  
 

5 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਿ  ਫਿੰਡ ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ 

ਸ਼ਮਲਨਾ ਸੀ। Pandemic-EBT (P-EBT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੰਦ ਹੋਏ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ 

ਦਾ ਬੇਨੇਸ਼ਫਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕ ਲ ਲਿੰ ਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ 
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ ਲ  ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸ਼ਦਨਾਂ ਲਈ ਬਿੰਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਖੁਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ P-EBT ਦ ੇ

ਯੋਗ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਸਕ ਲ ਬਿੰਦ ਹਨ ਉਹ P-EBT ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ  ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। P-EBT ਲਾਭ ਸ਼ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਵਚ 

ਵੀ ਉਪ੍ਲੱਭਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਸ਼ਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘੱਟ 

ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਕਰਾਇਆ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਵਚ 20 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ 10 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਤੇ 
ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੰਭਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਸ਼ਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ ਇਹ ਕਾਨ ਨ 

ਦੇਸ਼ ਸ਼ਵਆਪ੍ੀ ਏਸ਼ਵਕ ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਜੋ ਸ਼ਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵੱਚ ਖਤਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਸ਼ਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਨ ਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 1) ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2) ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼ਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 3) ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਦੇ 
ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਫਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਵਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਕ ਘਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਲਈ ਬੇਰੋਿਗਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ 

https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit
https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
https://www.fns.usda.gov/snap/state-guidance-coronavirus-pandemic-ebt-pebt


 
 

ਲੋਕਲ ਪੱ੍ਿਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ National Low Income Housing 

Coalition ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਵਧੇਿੇ ਿ ਕਸ ਕਿ ਰਿਿ  

 

ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  2020 ਸ਼ਵਚ ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲੇ $10,200 ਤੇ ਕੋਈ 

ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਸ਼ਵਆਹੇ ਜੋੜ੍ੇ ਜੋ ਇਕੋ ਇਕੱਠੀ ਸ਼ਰਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $150,000 ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਹਲੇ $20,400 ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। IRS ਨੇ ਸ਼ਫਲਹਾਲ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਕ ਜੋ ਲੋਕ 2020 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਰਨਾਂ ਭਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੈਂਸ਼ਡਡ ਸ਼ਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ।  
 
ਪ੍ਿੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸ਼ਡਟ $2,000 ਤੋਂ $3,600 ਤੱਕ ਵਿੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ $3,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਿਾ ਹੋਵੇਗਾ। $3,000 ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ ਸ਼ਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 75,000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਜੋਸ਼ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150,000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਹਰ $1,000 ਦ ੇਵਾਿੇ ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਂ 
$50 ਘਟਾ ਸ਼ਦਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 200,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਆਹੁਤਾ ਜੋੜ੍ੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 

400,000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ $2,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਰਫਿੰਡ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸ਼ਵਚ ਵਾਸ਼ਪ੍ਸ ਕਰ ਸ਼ਦਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਬੱਲ ਿੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਨ ਿੰ  ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। IRS ਸਕ ਲੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ 
 ੁਰ ਆਤ ਸ਼ਵੱਚ $250 ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕ ਟਰੇ ਰੀ ਸ਼ਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਸ਼ਡਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਦਾ ਸ਼ਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ 13 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਨਰਭਰ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅੱਿੇ ਖਰਚੇ ਤਕ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਬੱਲ ਿੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਣ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਰੈਸ਼ਡਟ (EITC) ਨ ਿੰ  ਸ਼ਤਿੰਨ ਗੁਨਾ ਵਿਾ ਕੇ $543 ਤੋਂ $1,502 ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਫਾਈਸ਼ਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਵਿਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ 19 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।  ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਸੋ ਲ ਸ਼ਸਸ਼ਕਉਸ਼ਰਟੀ ਨਿੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬੇਔਲਾਦ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ EITC ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਸ਼ਸਰਫ 2021 ਲਈ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ $5,000 ਦੀ ਬਜਾਏ $10,500 ਤਕ ਸ਼ਡਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।  
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ਸਿ ਿੈਂਿ ਲੋਨ ਰਵਚ ਬਦਲਾਵ 

ਫੈਡਰਲ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਿੇ ਨ ਿੰ  ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ, ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ 2025 ਤਕ ਦੇ ਮਾਫ 

ਕੀਤੇ ਸਟ ਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਕਰਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟ ਡੈਂਟ ਕਰਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਸ਼ਵੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਲੋਨ, ਸਿੰਸਥਾਗਤ ਲੋਨ, ਸ਼ਨੈੱਜੀ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀ ਲੋਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੈੱਜੀ ਮਾਸ਼ਪ੍ਆਂ ਦੇ ਕਰਿੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 

ਤਾਿਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਇਡਨ ਨ ਿੰ  ਹਿਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਬੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਾਏ ਸ਼ਬਨਾਂ ਅਗਸੇਕੀਸ਼ਟਵ ਆਰਡਰ 

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਵਕਲਪ੍ ਦੇਵੇਗੀ। 
 
ਸਿਾਲ ਰਬਜ਼ਨੇਸ ਅੱਸੀਸਿੈਂਸ  

 

ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ 25 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਸਿੰਬਿੰ ਸ਼ਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੱੁਪ੍) 10 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਾਇਆ, ਯ ਸ਼ਟਸ਼ਲਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬੱਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਓ 

(ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ), ਸਪ੍ਲਾਈ, ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ., ਸਫਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਖਾਨ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਪ੍ਦਾਰਥ। 
ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਂ ਲਈ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 5 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਪੇ੍-ਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਨ ਿੰ  ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਸ਼ਰਆਂ ਸਮੇਤ) ਨ ਿੰ  ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ਵਆਿ ਵਾਲੇ ਕਰਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 7.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਿ  ਫੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਮਲੇਗੀ। ਸਮਾਲ 

ਸ਼ਬਜਨਸ ਐਡਸ਼ਮਸ਼ਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (SBA) PPP ਕਰਿੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚ ਗੁਰ ਦਵਾਰੇ ਵੀ  ਾਸ਼ਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਆਓ, ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਪ੍ਾਓ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ 

ਅਰਿੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ PPP ਕਰਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ PPP ਕਰਿੇ ਦੇ ਦ ੱ ਜੇ 

ਡਰਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸੱਖ ਕੋਸ਼ਲ ਨ ਦੇ ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ ਸ਼ਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨ ਿੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ PPP ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਯੋਗ ਘੱਟ-ਸ਼ਵਆਿ 

ਵਾਲੇ ਕਰਸ਼ਿਆਂ ਸ਼ਵੱਚ ਤਾਿਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਸ਼ਰਆਂ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਐਮਰਜਿੰਸੀ ਇਿੰਜਰੀ ਸ਼ਡਿਾਸਟਰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

(EIDL) ਸ਼ਵਚ  ਾਸ਼ਮਲ 15 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। EIDL 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਸ਼ਹਲ ਦੇਵੇਗਾ। EIDL ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਮਲਣ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਸ਼ਵਆਜੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕ SBA ਦੁਆਰਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EIDL ਫਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ ਿੰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਟਿੰਗ ਖਰਸ਼ਚਆਂ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 

ਬੇਨੇਸ਼ਫਟਸ, ਸ਼ਕਰਾਇਆ, ਯ ਸ਼ਟਸ਼ਲਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬੱਲ, ਕਰਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾਹ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। EIDL 

ਕਰਿੇ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, ਸ਼ਵਆਜ ਇਕੱਠਾ 
ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  
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ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀਆਂ  ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਸ਼ਬਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਫਕਸਡ ਸ਼ਵਆਜ ਦਰ 3.75% ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ 
(ਗੁਰ ਦਵਾਸ਼ਰਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ 2.75% ਹੈ। ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇ੍ਨਲਟੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਿਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਪ੍ ਿੰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਟਿੰਗ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। $25,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇ ਕਰਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 

ਸ਼ਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ। PPP ਦੇ ਉਲਟ, EIDL ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ, $10,000 ਤਕ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ 

ਮੁਆਫ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸਨ - ਪ੍ਰ, ਉਹ ਅਡਵਾਂਸ ਫਿੰਡ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਲਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ SBA ਨਾਲ EIDL ਦੀ ਅਰਿੀ 
ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਕਰਿੇ ਦੀਆਂ ਅਰਿੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਆਉ, ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਪ੍ਾਓ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। EIDL ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਲਈ, SBA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ ਥੀਏਟਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਕਿੰਸਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਕ ਜੋ ਸ਼ਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਮ ਨ ਿੰ  ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜਬ ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਸ਼ਕਊ ਪ੍ਲਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਤਾਸ਼ਬਕ ਉਹ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ PPP ਕਰਿੇ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰਡ ਵੇਨਯੁ ਅਪ੍ਰੇ ਨ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀ ਕੱੁਲ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 45% ਜਾਂ 10 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ 
ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਜਹਣੇਂ ਪ੍ ਰੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਚਲ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਰੋਸ ਆਮਦਨ ਦੀ 
6 ਗੁਨਾ ਜਾਂ $10 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। SBA ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਸ਼ਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਸ਼ਥਕ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਸ਼ਹਲ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਲਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਰਡ ਵੇਨਯੁ ਅਪ੍ਰੇ ਨ ਗਰਾਂਟ ਲਈ 

SBA ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇ੍ਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਫਟ ਸਿੰਸਥਾ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸ਼ਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ SBA ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਲ ਅਸ਼ਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਵ ਕਸੀਨ ਲਈ ਵਧੇਿੀ ਪਹੁੂੰ ਚ 

 

COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ $160 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸ਼ਵੱਚ ਕਸ਼ਮਊਨਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ਿੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਅਿੰਤ ਸ਼ਵੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੈਸਸ਼ਕਊ ਪ੍ਲਾਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਲਈ ਫਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਸ਼ਰਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਿ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ 

http://www.sba.gov/disaster
http://www.sba.gov/disaster
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/shuttered-venue-operators-grant
https://www.sba.gov/sites/default/files/2021-03/3-5-21%20SVOG%20FAQ%20FINAL-508.pdf
https://www.sba.gov/local-assistance


 
 

ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਿਾ ਅਤੇ ਨਾਗਸ਼ਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਿੀਆਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ਦਰੜ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 

USCIS ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਏਜਿੰਸੀ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਟੈਸਸ਼ਟਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੰਭਾਲ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ 
ਸਮੇਤ) ਨ ਿੰ  ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਵਚਾਰੇਗੀ। USCIS ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਜਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ 
ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਸ਼ਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਬੁਖਾਰ, ਖਿੰਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ) ਸ਼ਕ ਉਹ ਿਰ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰ ਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ US ਸ਼ਸਟੀਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ 

ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਰ ਕਰੋ। 
 
ਹ ਲਥ ਇੂੰ ਸ਼ੋਿੈਂਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਵਿੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 34.2 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਿ  ਫਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ 

ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਫੈਡਰਲ ਸਬਸ਼ਸਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੁਣ 

ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਵਚੋਂ  8.5% ਤੋਂ ਵੱਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼ਕ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇ10% ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸੀ। ਬੀਮਾ 
ਸਬਸ਼ਸਡੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪੋ੍ਵਰਟੀ ਦਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਲੋਕ $51,520 ਅਤੇ $106,000 ਦੇ 
ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਵਚ 4 ਮੇਂਬਰ ਤਕ ਹਨ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 

ਰਸ਼ਜਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2021 ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਨਾਂ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰਿੰਤ ਲਾਗ   ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅਿੰਤ ਤਕ 

ਰਸ਼ਹਣ ਗੀਆਂ; ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਖੱੁਲੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮਆਦ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ।  
 

COBRA ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
COBRA ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 102% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ 

ਸਰਕਾਰ ਸਤਿੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ ਰਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸ਼ਕਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ  ੁਰ  
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਥੇ ਓਹਨ ਿੰ  ਇਿੰ ੋਰਨਸ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਵਰੇਜ ਸਤਿੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਕ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਨ ਨ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨ ਿੰ  $130 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੁਬਾਰਾ 
ਖੋਸ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈ੍ਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਸਰ ਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਿੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆਂ, ਵੇੇੰਸ਼ਟਲੇ ਨ ਸ਼ਸਸਟਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.healthcare.gov/get-coverage/


 
 

ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਨਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੈੱਜੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈ੍ਸ਼ਸਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਰਸਾਂ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਯੁਕਤੀ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਸਕ ਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਜਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਨਵੇਂ ਕਾਨ ਨ ਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਵਤ 

ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਪ੍ਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਦਵਾਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸੱਖ ਕੋਸ਼ਲ ਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 

ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਲਈ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲਿੰ ਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਮੇ ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂਹ ਸ਼ਸੱਖ ਕੋਸ਼ਲ ਨ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਸ਼ਨਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ।  

https://www.sikhcoalition.org/our-work/empowering-the-community/covid-19-response-resources/
http://thesikh.co/vaccine

