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ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ!
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1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਮਾਚਿਕ ਚਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
1 ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਰਜੀ ਚਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈਅਰਜੀ ਚਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਐਗਰੀ-ਫਡੂ ਿਕੈਟਰ ਚਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਐਗਰੀ-ਫਡੂ ਿਕੈਟਰ ਚਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ Fai Cisl ਜਾਂ Inas Cisl ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ Fai Cisl ਜਾਂ Inas Cisl ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ISEE ਲਈ, Caf Cisl ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।.ISEE ਲਈ, Caf Cisl ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।.

ਬੇਨਤੀ ਮਾਰਿ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਚਵਿਕਾਰ ਦੀ ਚਮਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਿੈੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਚਰਕਤਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: 
ਇਿ ਕੇਿ ਚਵੱਿ ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ?ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ?
ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ:
• ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਚਨੱਜੀ ਕਰਮਿਾਰੀ;
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸਾ;

• INPS ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਚਵੱਿ ਰਚਜਿਟਰਡ;
• ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਿਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ।

ਧਨ - ਰਾਸੀਧਨ - ਰਾਸੀ
ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰੇਕ ਚਨਰਭਰ ਬੱਿੇ ਲਈ, ਚਿੱਧੇ INPS ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਿਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਨਾਬਾਲਗ, ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ;;
• ਉਮਰ, 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਚਿਟੀ ਿਮੇਤ ਚਕਿੇ ਚਿਖਲਾਈ ਕੋਰਿ ਚਵੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ 

ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਚਸਪ ਜਾਂ ਚਿਵਲ ਿੇਵਾ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ;
• ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ, ਚਬਨਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਿੀਮਾ ਦੇ।

ਚਿੰਗਲ ਿੈੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਹੈ:
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000 ਤੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ  ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ € 175ਰਾਸੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ 

ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000ਤੋਂ ਵੱਧ  ਹਨ ਤਾਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸੀ 50 € ਤੱਕ ਘੱਟ ਿਕਦੀ ਹੈ
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000 ਤੱਕ ਹਨ ਤਾਂ 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ € 85ਦੀ ਰਾਸੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000ਤੋਂ ਵੱਧ  ਹਨ ਤਾਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸੀ 25 € ਤੱਕ ਘੱਟ ਿਕਦੀ ਹੈ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਲ ਭੱਤਾਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਲ ਭੱਤਾ

ਤੁਿੀਂ ਿੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ISEE ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਿਦਾ ਮੁੱ ਲ € 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਿਨਮਾਚਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ Isee ਿਰਟੀਚਫਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਚਕਿੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
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