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ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ 
ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਨਹ  ਦੱਸੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਰਟਮਟ ਿਮਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ 
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਟ, ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਲਆਉਣੇ 
ਪੈਣਗੇ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਹਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ, “ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ” ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਹਵਾਿਲਆਂ (ਮੋਟੇ ਿਤਰਢ ੇਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ) ਵਜ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਅੰਦਰ: 
 ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਨਾ 2 
 ਿਕਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਨਾ 3 



 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਪੰਨਾ 4 
 ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਪੰਨਾ 5 
 ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਪੰਨਾ 7 
 ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ: ਪੰਨਾ 8 
 ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ: ਪੰਨਾ 9 
 ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ; ਪੰਨਾ 10 

 

ਖੰਡਨ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 
HUD ਆਕੂਪਸੀ ਹਡਬੱੁਕ 4350.3 ਅਤੇ HPD ਅਤੇ HDC ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਿਦਸ਼ਾ‐ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 
ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵੱਤੀ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਬਆਨ ਨਹ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਸ  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.. 
 ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ? 

 ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਸਟਾਈਿਲਸਟ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕਲਾਕਾਰ 

 ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਸਰੋਤ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੇ, supplemental security income (ਅਨੁਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਆਮਦਨੀ , SSI), ਪੈਨਸ਼ਨ 



ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਨ: 

1. ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ: 
 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 4)  
 ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 5) 
 ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 7) 

2. ਵੇਤਨ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਤਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ।* 
1. ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 
ਵੇਤਨ 

2. ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ (ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ 
ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਆਿਦ) 

*ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਕਮਾਏ ਪੈਸ ੇਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਵਜ ਿਗਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
3. ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤ 

ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ।ੋ 

ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: 
 ਹਰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਚੈੱਕ 



 

 ਹਰ ਿਸ਼ਫਟ ਤੇ ਨਕਦੀ ਿਟਪ 
 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਿਸਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੇ 
 ਹਰ ਸਾਲ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਬੋਨਸ 

ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: 

 ਤਨਖਾਹ 
 ਉਜਰਤ 
 ਕਮਾਈਆਂ 

 ਭੁਗਤਾਨ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ, ਹਵਾਿਲਆਂ (ਮੋਟੇ ਿਤਰਢ ੇਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ, “ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ” ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਿਕਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱ ਖ 3 ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

1. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ, ਿਟਪ, ਬੋਨਸ, ਓਵਰਟਾਈਮ 
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ W‐2 ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ 
ਤ ਪਿਹਲਾਂ(ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 
 ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਨਗਦੀ ਸਮਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 
ਹਫਤਾਵਾਰ, ਹਰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਮਾਿਸਕ 

 ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 
ਕੈਟਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀਕਡ ਨੌਕਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਦੈਿਨਕ 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ 

 ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਿਰਟੇਲ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 
ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

 ਿਟਪ (ਬਖਸ਼ੀਸ਼) 
 ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 



 

 ਓਵਰਟਾਈਮ 
 ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ 

2. ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰਲਾਂਿਸੰਗ ਤ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਜ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਪੈਸਾ।ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ 
ਬਾਅਦ (ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
 ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਤੇ “ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ (ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ)” 
 ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਤ ਆਮਦਨੀ 
 ਫ੍ਰੀਲਾਂਿਸੰਗ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਿਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜ 
 ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਵਜ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਿਜਸ ਕੋਲ 
ਟੈਕਸੀ ਹੈ/ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਿਲਸਟ ਿਜਸ ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ 
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ 

 ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਿਮਆਦੀ ਜਾਂ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਘਰ ਸਾਫ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਿਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ 
ਕੈਟਿਰੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ 



3. ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਤ ਨਹ  ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੱੁਿਖਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ 
ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ।ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ (ਸਪਤਾਿਹਕ, ਮਾਿਸਕ, ਸਾਲਾਨਾ, ਆਿਦ)। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
 ਿਨਰਵਾਹ‐ਧਨ (ਏਲਮਨੋੀ) 
 ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐਨੂਇਟੀ) 
 ਸਸ਼ਤਰ ਸਨੇਾਵਾਂ ਿਰਜ਼ਰਵਸ 
 ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਿਡਵੀਡਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼) 
 ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ 
 ਿਗਫਟ (ਉਪਹਾਰ) ਤ ਆਮਦਨੀ 
 ਸੰਪਤੀਆ ਂਤ ਿਵਆਜ਼ 
 ਪੈਨਸ਼ਨ 
 ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀਏ) (Public Assistance, PA) 
 ਰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਿਕਰਾਏ ਤ) ਆਮਦਨੀ 
 ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ SSI 
 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੇ 
 ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
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1. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ (ਕੁੱ ਲ 

ਆਮਦਨੀ)। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਮਦਨੀ)। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੰਨਾ 
5 ਤੇ, “ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ” ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਰਹੋਗੇ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਕੋਈ 

ਆਮਦਨੀ ਹੈ..? 

 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 
 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਸਪਤਾਿਹਕ ਵੇਤਨ 
 ਨਗਦੀ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
 ਿਟਪ (ਬਖਸ਼ੀਸ਼) 
 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਕੈਟਿਰੰਗ 
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੈਿਨਕ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ 
ਨੌਕਰੀਆਂ 

 ਿਮਆਦੀ ਕੰਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਛੱੁਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਆਦੀ ਿਰਟੇਲ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 
ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

 ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨ 
 



ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਕਵ ਕਰੀਏ 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਕ, ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਜੜੋੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ, ਸਪਤਾਿਹਕ, ਹਰ 2 ਹਫਿਤਆਂ 

ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਆਿਦ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਲੱਭਣ 
ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸ  NYC Housing Connect (NYC ਹਾਉਿਸੰਗ ਕਨੈਕਟ) ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। ਿਜਵ ਹੀ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ‐ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਕਲਪ 1: ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੇਤਨ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ: 
ਗੁਣਾ ਕਰੋ(ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ $ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) (# ਘੰਟੇ ਤੁਸ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
1 ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ) (#ਹਫਤੇ ਤੁਸ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ) 

= ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ। 

ਿਵਕਲਪ 2: ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵਤੇਨ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  
 ਹਰ ਹਫਤੇ: ਹਰ ਹਫਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ $ x 52 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 
 ਹਰ 2 ਹਫਤੇ:ਹਰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ $ x 26 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 



 

 ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ $ x 24 = ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਮਦਨੀ 

 ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ:ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ $ x 12 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
(ਇਸ ਨੰੂ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ 
ਿਮਲੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
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2. ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਿਸੰਗ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ( 
ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ )।ਜੇ ਤੁਸ  ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੋ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹ  ਕਮਾਉਂਦੇ 6 ਹੋ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 
ਤੇ ਜਾਓ, “ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ”।  

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਰਹੋਗੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ... 

 1099 ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? 
 ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? 



 ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਿਜਸ 
ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਹੈ/ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਿਲਸਟ ਿਜਸ ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ 
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। 

 ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਿਫਕ ਿਡਜ਼ਾਇਨਰ 
ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ 
 ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਿਮਆਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਘਰ 
ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਿਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਨ ਵਾਲੀ ਨੰੂ 
ਪਿਰਵਾਰ ਿਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੈਟਿਰੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਉਣਾ।  

ਇਹ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਭਾਗ ਿਵੱਚ “ਖੁਦ” ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। 

ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿਕਵ ਿਗਣੀਏ 

1. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੱੁਲ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ। 
(ਤੁਹਾਡੇ 1099 ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਹ “ਕੱੁਲ ਵਸੂਲੀਆਂ” ਹਨ।) 

2. ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਘਟਾਓ 
3. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। 



 

ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? 
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 
ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ: ਿਨਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟਰ 
ਿਨਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਟ ਬਰੱਸ਼, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ 
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ 
ਲਈ ਪਿਟੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਤੇ ਦਸਤਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਿਨਕੋਲ ਪਿਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਤੁਸ  ਹਰ ਸਾਲ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਠੀਕ ਇਕੋ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹ  ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ‐
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। 



1. ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ, 
ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ। 

2. ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਤੇ, ਲਾਈਨ 12, 
“ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ (ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ)” ਦੇਖੋ। ਸ਼ਿਡਊਲ C ਫਾਰਮ ਤੇ, ਲਾਈਨ 31, 
“ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ (ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ)” ਦੇਖੋ। 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 
ਉਨ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ। (ਔਸਤ ਿਕਵ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) 

4. ਕੀ ਤੁਸ  ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ 
ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

5. ਜੇ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ $0.00 ਵਰਤ। 
ਿਰਣਾਤਿਮਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ “ਔਸਤਾਂ ਬਾਰੇ” 
ਦੇਖੋ। 

6. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜੋ 
ਤੁਸ  ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਾਂ) ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਾਓਗੇ (ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ ਮਨੇੈਜਰ ਤ ਪੱਤਰ, ਿਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮਟ, ਬਜਟ, ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ)। 



 

ਉਦਾਹਰਨ: ਡੇਿਵਡ ਦੀ ਕੈਟਿਰੰਗ 
ਡੇਿਵਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀਕਡ ਤੇ ਕੈਟਿਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਿਵਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: 
3 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਤ $5,000 ਬਣੇ। 2 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਸ ਤ $7,000 ਬਣੇ। 
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਤ $9,000 ਬਣੇ। 
ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਡੇਿਵਡ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਟਿਰੰਗ ਤ 
$11,000 ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ $11,000 ਿਲਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 
ਤਨਖਾਹ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਔਸਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਨ 
ਪੈਸੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 
ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਿਕਵ: 

1. ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਾਂ ਤ ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਲੱਭੋ। 
2. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ। ਕੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਿਰਣਾਤਿਮਕ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: $ ‐ 924.00)? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ $0.00 ਵਰਤ। 



3. ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੰੂ 3 
ਨਾਲ ਵੰਡੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 

ਨੰਬਰ ਨੰੂ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੋ। 
4. ਔਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ “ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਿਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਕਰੋ।  
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3. ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤ ਿਨਯਿਮਤ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਨੋਟ: 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 

 ਿਨਰਵਾਹ‐ਧਨ (ਏਲਮਨੋੀ) 
 ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐਨੂਇਟੀ) 
 ਸਸ਼ਤਰ ਸਨੇਾਵਾਂ ਿਰਜ਼ਰਵਸ 
 ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ* 



 

 ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ 
 ਵੰਡ 
 ਿਡਵੀਡਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼) 
 ਿਗਫਟ (ਉਪਹਾਰ) । ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਨ 
 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ ਿਵਆਜ਼ (ਿਜਵ ਿਕ ਬਕ ਖਾਿਤਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼)। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੰਨਾ 

10 ਤੇ, “ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ” ਿਵੱਚ 
 ਪੈਨਸ਼ਨ 
 Public Assistance (ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, PA)** 
 ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੰਪਤੀ ਤ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਕਰਾਏ ਨੰੂ ਵਰਤ 
 ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ SSI ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਵਰਤ 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੇ 
 ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਇਹ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ “ਹਾਂ” 
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ “ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ 
ਆਧਾਰ ਤ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਿਜਵ ਿਕ ਸਪਤਾਿਹਕ, ਹਰ ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਿਸਕ, ਜਾਂ 
ਸਾਲਾਨਾ)। ਇੱਕ‐ਵਾਰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। 



ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹ  ਵੀ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ।: ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ 
ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਕੱੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗੀ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਿਨਯਿਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪੰਨਾ 4 ਤੇ ਜਾਓ। 
 

*ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 
(PA) ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ “ਪਾਸ‐ਥਰੂ” ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
** ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨੀ “ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 

ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਨਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਏਜੰਟ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ। 
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ਿਗਫਟ (ਉਪਹਾਰ) ਤ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ? 
ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਗਫਟ ਤ ਆਮਦਨੀ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 



 

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 
 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਔਸਤ ਲਗਭਗ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 
ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ $20 ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 
ਿਵੱਚ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਟ, ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਿਗਫਟ ਤ ਆਮਦਨੀ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬਕ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ ਿਦਖਾਉਣ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸਲ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਨੋਟ: ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਗਫਟ ਤ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨਹ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਮਦਨੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕਿਰਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਪਹਾਰ, (2) ਮਫੁਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਕੂਲ 
ਲੰਚ ਦਾ ਮੁੱ ਲ, ਜਾਂ (3) ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ।  



ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ 

ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਿਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 
 18 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰੇ‐ਸਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ 

$480 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ 
 ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੀਮਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿਵਰਾਸਤ ਤ ਿਮਿਲਆ ਧਨ 
 ਇੱਕ‐ਵਾਰ, ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ (ਇੱਕ‐ਵਾਰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ 

ਉਪਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ)  
 ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ‐ਅਦਾਇਗੀਆਂ 

 ਫੋਸਟਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਭੁਗਤਾਨ 

 ਫੂਡ ਸਟਪਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਮੁੱ ਲ ਜਾਂ SNAP 
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕਿਰਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਪਹਾਰ 
 ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 
 ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। 
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ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਮ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਨਹ  

ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਮਿਲਆ ਸੀ? 
ਤੁਸ  ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸ  

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹ  ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ  ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਮੇਰੀ ਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਪੂਰੇ‐ਸਮ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿਕਸੇ 18 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ 

ਆਸ਼ਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ $480 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ 
ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਮੈਨੰੂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ ਿਕਵ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਆਮਦਨੀ ਹੈ? 

ਆਪਣੀ ਨਗਦ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਲਖਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ 
ਿਕਉਂਿਕ ਬਕ ਕੋਲ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕ ਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਏਗਾ। 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ:ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਕਦ ਆਮਦਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ 
ਫਾਰਮ ਦੱਸਗੇਾ ਿਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ। 



 

ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ ਆਪਣੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿਕਵ ਕੱਢਾਂ? 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀਕਡਸ ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੈਟਰਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੈਿਨਕ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 
ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਕਿਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ‐
ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਕੀ ਤੁਸ  ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ 
ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਤੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕਮਾਏ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੋ ਅਤੇ 3 ਨਾਲ 
ਵੰਡ ਿਦਓ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਫੇਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤ ਇਸ ਸਾਲ ਿਕੰਨਾ 
ਕਮਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਹੜਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 
ਨੰੂ ਵਰਤ। 



ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮਰੇੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਮਨੰੂੈ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੇ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ, ਨਵ  ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ, 
ਤਰੱਕੀ), ਤਾਂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਓ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਿਕੰਨਾ 
ਕਮਾਓਗੇ। ਿਨਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮੁੜ‐ਗਣਨਾ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ  ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 
ਤ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਅਤੀਤ ਿਵਚਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਵੈ‐
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਾਂ ਿਲਆਓ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹ  ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਪਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ । 



 

ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ ਮਨੇੈਜਰ ਤ ਪੱਤਰ, ਿਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮਟ, ਬਜਟ, ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਲਆਓ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। 

ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ 2 ਤ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਤ ਸਵੈਿਨਯੋਿਜਤ ਹਾਂ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮਟ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ, ਤੁਸ  ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ 2 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤ 
ਸਵੈਿਨਯੋਿਜਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ  ਲਗਾਤਾਰ ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੋਗੇ। 
ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸ  ਅਜੇ 
ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ  
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਾਟਰੀ ਿਵੱਚ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ। ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ 
ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। 
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ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ 
 

ਆਮਦਨੀ: ਕਮਾਈਆਂ, ਵੇਤਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ‐ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ  ਿਮਲੀ ਅਤੇ 
ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ 
ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ ਿਵਆਜ਼: ਜੇ ਤੁਸ  ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਿਨਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਏਜੰਟ ਬਕ ਖਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 

ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਆਜ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ $5,000 ਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ $5,000 
ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਆਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ 0.06% ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਪਤੀਆ:ਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਗਦੀ 
ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਨਕਦ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਬਕ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਿਵਆਜ਼ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਜ਼ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਤ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ, 
ਿਮਊਚਲ ਫੰਡ, ਮਨੀ ਮਾਰਿਕਟ ਲੇਖਪੱਤਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ 
ਿਵਆਜ਼ ਦੇਖੋ। 



 

ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਫ੍ਰਲਾਂਿਸੰਗ, ਸੁਤੰਤਰ 
ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 
ਵਰਤ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲ 
ਿਵੱਚ $400 ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸ‐ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਾਏ 
ਕੱੁਲ W‐2 ਵੇਤਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਡਊਲ K‐1 ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕੱੁਲ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ‐
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ ਤ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ: ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਿਕਸੇ 
ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਨ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀ: ਟੈਕਸ, ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਤੁਸ  ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਸ 
ਫਾਇਦੇ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। 



ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਆਮਦਨੀ: ਆਵਰਤੀ ਆਮਦਨੀ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ ਜਾਂ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, 

ਿਮਆਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਐਕਿਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ‐ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਿਗਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਵਰਤੀ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਨਊ ਯਾਰਕ 
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਉਦ “ਿਕਫਾਇਤੀ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ‐ਿਤਹਾਈ 

ਆਮਦਨੀ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਾਲਾਨਾ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ) ਕੱੁਲ ਕਮਾਈ, ਵੇਤਨ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਿਲਆਈ ਤਨਖਾਹ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ 
ਜੋ ਸਵੈਿਨਯੋਿਜਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ‐ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦਰਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਗਫਟ (ਉਪਹਾਰ) ਤ ਆਮਦਨੀ: ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ (ਯੂਿਟਲਟੀਆਂ) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਰਆਨੇ 
ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦਾ 
ਹੈ। ਿਗਫਟ ਤ ਆਮਦਨੀ ਨਗਦੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ। 



 

ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ/ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ 
ਤੇ ਜਾਂ “ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ” ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ 
ਹਫਤੇ, ਹਰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਰ 
ਿਤਮਾਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। 
ਪਾਤਰਯਗੋ/ਯੋਗਤਾ: ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ੲਦੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 
ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਤੁਸ  ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮਟ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤ ਬਾਅਦ, 
ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕ੍ਰਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਕੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ: ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਨਾ ਿਕ ਖੁਦ ਲਈ) ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤ ਆਮਦਨੀ। 
ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 5 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ‐ਸਮ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸਾਰ)। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਿਕ 5 ਮਹੀਨੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਪੂਰੇ‐ਸਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਰਫ $480 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ 
ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ 
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(ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਹਾਉਿਸੰਗ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਡਵੈਲਪਮਟ) 

New York City Housing Development Corporation (ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ 
ਹਾਉਿਸੰਗ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ) 
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Twitter: @nychousing 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.nyc.gov/hpd 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ www.nyc.gov/housingconnect 

ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। 

 


