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ਪਰਦਦੇਾਰੀ ਕਥਨ 

State of California (ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ) 
Health and Human Services Agency (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀ) 

Department of Health Care Services 
(ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ, DHCS) 

EVERY WOMAN COUNTS ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ 

Every Woman Counts (ਹਰ ਔਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, EWC) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨੰਵਾਦ। EWC 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਕੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। EWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਕੰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਕੇ, ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ Department of Health 
Care Services ਦੀ Cancer Detection and Treatment Branch (ਕ�ਸਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਸੱ ੇਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਲਈ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ 
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰ੍ਦਾਤਾ (Primary Care Provider, PCP) ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਨੋਟ: 
• ਪੰਨਾ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ।
• ਪੰਨਾ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
• ਪੰਨਾ 7, 8 ਅਤੇ 9 ‘ਤੇ ਪੰਨਾ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਭਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ PCP ਵੀ ਿਬਨੈ-

ਪੱਤਰ ਭਰਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਨਾ 10 ਅਤੇ 11 ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ EWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਦੇ PCP ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�। ਇਸ ਿਬਨੈ-
ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਭਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹ� ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਭਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਕਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ PCP ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਸਘੰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਿਰਕਾਰਡ 
ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
Department of Health Care Services 
Benefits Division - Every Woman Counts Program 
Attention: Division Chief 
P.O. Box 997417, MS 4601 
Sacramento, CA 95899-7417 
(916) 449-5300

CA Revenue and Taxation Code (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਰ ਕੋਡ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 30461.6(f) ਅਤੇ (j), ਅਤੇ CA 
Health and Safety Code (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 104150(b), 104162, ਅਤੇ 131085 
EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। CA Civil Code 
(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਗਿਰਕ ਕੋਡ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1798.17 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
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Health and Human Services Agency 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਤੱਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�। ਜੇ ਪਾਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 
ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਵੱਲ�  ਪਾਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲਾ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ: 

o ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
o ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ।
o ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਿਕ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ।
o ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਖੱਦੇ ਹੋ।

ਪਿਹਲੇ ਪਧੱਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ: ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 20 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ 
ਿਮਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ। 
EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਦੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ  
Department of Health Care Services 
Benefits Division - Every Woman Counts Program 
Attention: Division Chief 
P.O. Box 997417, MS 4601 
Sacramento, CA 95899-7417 

ਜਾਂ ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 
ਈਮੇਲ ਕਰੋ 
CancerDetection@dhcs.ca.gov 

EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। EWC 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ PCP ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਸਮੀ ਸਣੁਵਾਈ: ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Department of Social Services 
(ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ) ਨੰੂ ਿਮਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ। 

ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ 
Department of Social Services 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243 
Mail Station 9 – 17 – 37 
Sacramento, CA 94244-2430 

Every Women Counts ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਪਧੱਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇਰਸਮੀ ਸਣੁਵਾਈ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ 
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DHCS ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। DHCS ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਿਪਛੋਕੜ, ਮੂਲ 
ਦੇਸ਼, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਿਦਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਮਡੈੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਿਜਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, ਜ�ਡਰ, 
ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। DHCS ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਿਪਛੋਕੜ, 
ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਿਦਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਿਜਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, 
ਜ�ਡਰ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 
DHCS: 
• DHCS ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ,

ਿਜਵ� ਿਕ:
o ਯੋਗਤਾਪਰ੍ਾਪਤ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ
o ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੱਡਾ ਿਪਰ੍ੰਟ, ਆਡੀਓ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ:
o ਯੋਗਤਾਪਰ੍ਾਪਤ ਦੁਭਾਸੀਏ
o ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ Office of Civil Rights (ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫਤਰ) ਨੰੂ 1-916-440-7370, 711 
(California State Relay (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਰੀਲੇਅ)) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿਫਰ CivilRights@dhcs.ca.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ DHCS ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਿਪਛੋਕੜ, 
ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਿਦਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਿਜਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, 
ਜ�ਡਰ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� Office of Civil Rights ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

PO Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 
(916) 440-7370, 711 (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਰੀਲੇਅ)
ਈਮੇਲ: CivilRights@dhcs.ca.gov

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Office of Civil Rights ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ 
ਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਮੂਲ ਦਸ਼ੇ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� U.S. 
Department of Health and Human Services (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ) ਦੇ Office of Civil 
Rights ਿਵਖੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� Office of Civil Rights Complaint Portal 
(ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ) https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ਰਾਹ� ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤੁਸ� 
ਡਾਕ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, TTY 1-800-537-7697

ਤੁਸ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
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ਹਠੇਾ ਂਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ੰEWC ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰ ੇਦਸੱ।ੋ 

ਹਣੁ ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮ ੇਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

1. ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ___________  2. ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਖਰ 3. ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ
4. ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ)_____/   /  

5. ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਔਰਤ 
ਪੁਰਸ਼ 

ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਪੁਰਸ਼ ਤ� ਔਰਤ 
ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਔਰਤ ਤ� ਪੁਰਸ਼ 

6. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ (ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਗੋਤ) _ 
7. ਪਤਾ

8. ਸ਼ਿਹਰ _________________ 9. ਰਾਜ _________________ 10. ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ______________
11. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ [(ਖੇਤਰ ਕੋਡ) ਨੰਬਰ] (______) __________-_______
12. ਈਮੇਲ ਪਤਾ  ____________________________________________________________________________
13. ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ________-_________-____________

ਅਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦਸੱ ਿਕੰਨ�  ਪੈਸੇ ਕਮਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
“ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ” ਹੈ। 
14. ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਟਕੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ) $ _______________________________________________
15. ਇਸ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ _____________________________________________________

16. ਮੇਰਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹ।ੈ

17. ਮੇਰਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਇਕੱ ਿਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹਸੱੇ (share-of-cost), ਕਟੌਤੀ (deductible) ਜਾਂ ਸਿਹ-
ਭੁਗਤਾਨ (co-pay) ਦਾ ਬੋਝ ਨਹ� ਚੱੁਕ ਸਕਦੀ

ਮੇਰਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹ ੈ 18. Medi-Cal 19. ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਾਮ
20. ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ

21. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੇਰਾ $  ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
22. ਮੇਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ
23. ਮੇਰਾ ਸਹੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ

$  
$ 

ਹਰ ਸਾਲ। 
ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ। 

ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ
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ਸਾਨੂ ੰਤਬੰਾਕੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਵੇਨ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ: 
 24. ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਿਦੱਖ ਜਾਂ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ
 25. ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਟਸ਼ਆਂੂ ਿਵੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਟਾਈ
 26. ਡੋਡੀ ਿਵੱਚ� ਤਰਲ ਿਰਸਣਾ
 27. ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਲਹ੍ਟੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਗੰਢ
 28. ਹੋਰ: _____________________________________

29. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹ ੈਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮਢੁਲੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ

30. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹ ੈਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

31. ਕੀ ਤੁਸ� ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
32. ਕੀ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਨਹ� 
 ਨਹ� 

ਹਾਂ 
ਹਾਂ; ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਹੜਾ 

33. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ੇਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ:

 ਹਾਂ ਨਹ� 

34. ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ
35. ਏਸ਼ੀਆਈ (ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੋ)

36. ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਰਤੀ 37. ਕੰਬੋਿਡਆਈ 38. ਚੀਨੀ 39. ਿਫਲੀਿਪਨੋ

41. ਜਪਾਨੀ 42. ਕੋਰੀਆਈ 43. ਲਾਓਤੀ 44. ਿਵਅਤਨਾਮੀ

46. ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰ੍ੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ
47. ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ (ਹੇਠਾਂ ਦਸੱੋ)

 40. ਹਮ�ਗ

 45. ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ:

48. ਗੁਆਮੇਨੀਆਈ

52. ਗੋਰਾ

49. ਹਵਾਈਅਨ 50. ਸਮੋਆਈ  51. ਹੋਰ ਪਸੈੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ:

53. ਹੋਰ: ________________________ 54. ਦੱਸਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਪੁਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇਾ, ਤਾ ਂਜ ੋਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਸਭ ਨੂ ੰਿਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਦੀ ਇਕੱ ੋ
ਿਜਹੀ ਪਹੁਚੰ ਿਮਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਕਹੜੀਆ ਂEWC ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ (ਲਾਗ ੂਸਾਰੀਆ ਂ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 
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69. ਘਸ਼ੋਣਾਵਾ ਂ(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜਹ੍ ੋ ਅਤੇ ਹਰਕੇ ਆਈਟਮ ‘ਤ ੇਨਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਖੱਰ ਪਾਓ)

ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੰਗ ਕੀ ਹੈ? (ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਪਿਰਭਾਸਤ ਕਰਦੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 
55. ਔਰਤ 
57. ਪੁਰਸ਼

 56. ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਪੁਰਸ਼ ਤ� ਔਰਤ
 58. ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਔਰਤ ਤ� ਪੁਰਸ਼

59. ਨਾਨ ਬਾਈਨਰੀ (ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਔਰਤ)  
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਪਰ੍ਮਾਣਪਤੱਰ ‘ਤੇ ਿਲੰਗ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

61. ਔਰਤ 
ਤੁਸ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦ ੇਹੋ? 

60. ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਲੰਗੀ ਪਛਾਣ: _______________________

62. ਪੁਰਸ਼

63. ਸਟਰ੍ ੇਟ ਜਾਂ ਹੈਟਰ੍ ੋਸਕੈਸੁਅਲ
65. ਬਾਈਸੈਕਸਅੁਲ
67. ਹੋਰ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ

64. ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਗੇਅ
66. ਸਮਿਲੰਗੀ
68. ਅਣਜਾਣ

ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਫੰਡ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਉ�ਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ� ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ EWC 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 
ਜੇ ਮ� ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਲ�ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ PCP ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਵਾਂਗੀ। 
ਮੈਨੰੂ DHCS ਪਰਦਦੇਾਰੀ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦੀ ਸਚੂਨਾ (Notice of Privacy Practices, NPP; ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਨਹ�) ਿਮਲ ਗਈ ਹ।ੈ 
ਮੈਨੰੂ ਪਰਦਦੇਾਰੀ ਕਥਨ, ਪਿਹਲੇ ਪਧੱਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇਰਸਮੀ ਸਣੁਵਾਈ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਇਸ 
ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੈਨੰੂ ਮਫ਼ੁਤ ਜਾ ਂਘਟੱ-ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਮ� ਘਸ਼ੋਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ�  ਪੰਨਾ 4, 5 ਅਤੇ 6 ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬੋਤਮ ਿਗਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 
ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮ� EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਾਤਰ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 
ਮ� ਇਹ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। 

70. ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ _______________________________________________________
71. ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ 72. ਤਾਰੀਖ਼ _________
ਹਸਤਾਖਰ
73. ਤੁਹਾਡਾ 74. ਤਾਰੀਖ਼ _________

75. EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ 76. ਤਾਰੀਖ਼ _________

ਹਠੇਾ ਂਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਪੁਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਿਲਗੰ ਪਛਾਣ 
ਅਤ ੇਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ(ਿਵਕਲਿਪਕ) 
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ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

ਹਣੁ ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮ ੇਬਾਰੇ ਦਸੱ ੋ

ਪੰਨਾ 4 ਤ� 6 ਤੱਕ EWC ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਿਬਨੈ-ਪਤੱਰ ਭਰਣ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀਆ ਂ
ਿਵਸਥਾਰਤ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂ

1. ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਲਖੋ
2. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਿਹੱਸ ੇਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅੱਖਰ ਿਲਖੋ
3. ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ ਿਲਖੋ
4. ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ। 2 ਨੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 2 ਨੰਬਰ ਿਦਨ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

ਜਨਵਰੀ 1, 2001 ਨੰੂ 01/01/2001 ਿਲਖੋ।
5. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਿਲੰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਿਲੰਗ ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ ਮਰਦ ਤ� ਔਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ

ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਮਰਦ ਤ� ਔਰਤ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਿਲੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਰੁਸ਼ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਲੰਗ ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ ਔਰਤ ਤ� ਮਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰ-ਿਲੰਗੀ: ਔਰਤ ਤ� ਮਰਦ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

6. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ ਿਲਖੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਗੌਤ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
7. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 123, ਮੇਨ ਸਟਰ੍ੀਟ।
8. ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਲਖੋ।
9. ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਿਲਖੋ।
10. ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ ਿਲਖੋ।
11. ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ। ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਲਈ ਿਤੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ।
12. ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਿਲਖੋ।
13. ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ, ਜੇ ਹੈ। EWC ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਨਹ� ਹੈ।

14. ਉਹ ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਲਖੋ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦ ੇਹਰ ਸਦਸੱ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਿਮਲਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ “ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ” ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸਕਲ ਆਮਦਨ ਿਲਖੋ। 

15. ਪੰਗਤੀ 14 ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਿਕਨਹ੍�  ਲੋਕ ਿਨਰਭਰ ਹਨ।

16. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
17. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
18. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medi-Cal ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
19. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ Medi-Cal ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
20. ਤੁਹਾਡੇ Medi-Cal ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
21. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ Medi-Cal ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਕਨਹ੍�

ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ।
22. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ

ਿਕਨਹ੍�  ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ।
23. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ

ਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਿਕਨਹ੍ ਾਂ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਨੂੰ ਤਬੰਾਕੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਵੇਨ ਬਾਰੇ ਦਸੱ ੋ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ

24. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
25. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
26. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਡੀ ਿਵੱਚ� ਤਰਲ ਿਰਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
27. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਗਲਹ੍ਟੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਗੰਢ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
28. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਲੱਛਣ ਿਲਖੋ।
29. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
30. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

31. ਜੇ ਤੁਸ� ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਨਹ�’ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਹਾਂ’
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

32. ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਨਹ�’ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਹਾਂ’ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜਾ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

33. ਜੇ ਤੁਸ� ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਹਾਂ’ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਨਹ�’
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

34. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
35. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਕਸ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (ਬਾਕਸ 37-46)।
36. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਰਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
37. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
38. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਚੀਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
39. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਿਫਿਲਪੀਨੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
40. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹਮ�ਗ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
41. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਪਾਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
42. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕੋਰੀਆਈ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
43. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਓਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
44. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
45. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿਫਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
46. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰ੍ੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
47. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ ਦੇ

ਿਕਸ ਿਹੱਸ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (ਬਾਕਸ 49-52)।
48. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਗੁਆਮੇਨੀਆਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
49. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹਵਾਈਅਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
50. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸਾਮੋਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
51. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿਫਰ ਉਸ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡ ਦਾ

ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
52. ਜੇ ਤੁਸ� ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਗੋਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
53. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਚੂੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿਫਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
54. ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਹ� ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਕਹੜੀਆ ਂEWC ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 
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ਘਸ਼ੋਣਾਵਾ ਂ

55. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
56. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਸਮ� ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
57. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
58. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਸਮ� ਔਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
59. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
60. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਿਲਖੋ।
61. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਪਰ੍ਮਾਣਪਤੱਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੰਗ ਔਰਤ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
62. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਪਰ੍ਮਾਣਪਤੱਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੰਗ ਮਰਦ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
63. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਸਟਰ੍ ੇਟ ਜਾਂ ਹੈਟਰ੍ ੋਸੈਕਸੁਅਲ (ਿਵਪਰੀਤ ਿਲੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ

ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
64. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਗੇਅ (ਸਮਾਂ ਿਲੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
65. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ (ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਹੋਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
66. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਕਵੀਰ (ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹਟੈਰ੍ ੋਸੈਕਸੁਅਲ ਨਹ�) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
67. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
68. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

69. ਹਰ ਪੰਗਤੀ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਚੱਾਈ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਅੱਖਰ ਿਲਖੋ।

70. ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਭਰਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
71. ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਭਰਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ।
72. ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ।
73. ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ।
74. ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ।
75. ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕੱ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ (EWV ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਬਨੈਕਾਰ) ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ

ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ।
76. ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ।

ਸਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ(ਿਵਕਲਿਪਕ) 
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FOR OFFICE USE ONLY 

EWC PROGRAM APPLICANT/RECIPIENT ELIGIBILITY VERIFICATION CHECKLIST 
1. EWC Program Applicant/Recipient Name
2. Medical Record Number _______________  3. Recipient ID _______9 A ____________ ______

 

I have determined that this EWC program applicant/recipient meets the following eligibility criteria: 

Residency 
4. Lives in California

Household Income 
5. Household Income is at or below 200% of the Federal Poverty Level. Please refer to the
EWC Income Criteria on the EWC program website: http://dhcs.ca.gov/EWC 

Health Insurance 
6. Is uninsured 7. Is underinsured

8. Unmet share-of-cost
9. Co-payment(s)
10. Unmet deductible(s)

EWC program services 
11. Needs breast cancer diagnostic services—symptomatic EWC program applicant/recipient,
any age
12. Needs breast and/or cervical cancer screening and is the appropriate age for the
service(s). 

Tobacco Use 
13. I have notified the PCP to assess the EWC program applicant/recipient’s tobacco status,
and to refer the EWC program applicant/recipient to tobacco cessation resources, as
necessary.

I have provided this EWC program applicant/recipient with the following: 
14. DHCS Notice of Privacy Practices.
15. Privacy Statement, First Level Review and Formal Hearing Rights, and Notice of
Nondiscrimination: pages 1, 2 and 3 of the application.
16. Brochure about how to get free and low-cost health insurance.

17. Provider/Staff Signature

19. Print Name

18. Date
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DETAILED FORM INSTRUCTIONS FOR COMPLETING RECIPIENT 
ELIGIBILITY VERIFICATION CHECKLIST ON PAGE 10 

1. Write the EWC program applicant/recipient’s name as it is written on the DHCS 8699
(Rev. 1/19) application.

2. Write the EWC program applicant/recipient’s Medical Record Number.
3. Write the EWC program applicant/recipient’s assigned Recipient ID.
4. Check this box if the EWC program applicant/recipient lives in California.
5. Check this box if the EWC program applicant/recipient’s household income is at or below

200% of the Federal Poverty Level based upon the number of people living in the household.
The current Federal Poverty Guidelines to apply are on the EWC program website:
(http://dhcs.ca.gov/EWC).

6. Check this box if the EWC program applicant/recipient is uninsured (does not have health
insurance).

7. Check this box if the EWC program applicant/recipient is underinsured (has health insurance
or a healthcare plan but cannot afford the share of cost, deductible or co-pay).

8. Check this box if the EWC program applicant/recipient has an unmet share-of-cost.
9. Check this box if the EWC program applicant/recipient must make co-payments for visits.
10. Check this box if the EWC program applicant/recipient has an unmet deductible(s).
11. Check this box if the EWC program applicant/recipient has breast cancer symptoms and

needs diagnostic services.
12. Check this box if the woman EWC program applicant/recipient is over age 21 and needs

cervical cancer screening and diagnostic services and / or if the EWC program
applicant/recipient is over age 40 and needs breast cancer screening and diagnostic services.

13. Check this box if you alerted the PCP regarding the EWC program applicant/recipient’s
tobacco use.

14. Check this box if you gave the EWC program applicant/recipient a DHCS Notice of Privacy
Practices.

15. Check this box if you gave the EWC program applicant/recipient the Privacy Statement, First
Level Review and Formal Hearing Rights, and Notice of Nondiscrimination from the first three
pages of the application.

16. Check this box if you gave the EWC program applicant/recipient information about how to get
free and low-cost health insurance.

17. Sign your name.
18. Write today’s date.
19. Print your full name.

EWC Program Applicant Information 

http://dhcs.ca.gov/EWC
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