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ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ 
ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਭਾਗ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ 
ਕਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਿੋਈ ਘਿ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਕਮਲੇਗਾ। ਪਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿਾਿ ੇਕਿਲਿੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਿ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ 
ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਕਦੱਤੀ ਸਾਿੀ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਕਲਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੋਟੇ ਕਤਿਛ ੇਅੱਖਿਾਂ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ, “ਉਪਯੋਗੀ 
ਸ਼ਿਦ” ਕਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਾਿੇ

ਖੰਡਨ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਿੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਿੀ HUD ਆਿੂਪੈਂਸੀ ਹੈਂਡਿੁੱ ਿ 4350.3 ਅਤੇ HPD ਅਤੇ HDC ਮਾਿਕਿਕਟੰਗ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ੇ
ਅਧਾਕਿਤ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਿਨਾਂ ਸਾਿੀਆ ਂਸੰਭਾਵੀ ਕਵੱਤੀ ਪਕਿਸਕਿਤੀਆ ਂਨੰੂ ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਿਿਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਆਮਦਨੀ ਗਾਈਡ



ਆਮਦਨੀ ਿੀ ਹੈ?

• ਇੱਿ ਨੌਿਿੀ, ਜਾਂ ਇੱਿ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੌਿਿੀਆ?ਂ

• ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਿੇ? 

ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਟੈਿਸੀ ਡਿਾਈਵਿ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਕਲਸਟ, ਕਫਰਿਲਾਂਸ 
ਿਲਾਿਾਿ

• ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ, ਹੋਿ ਸਿੋਤ? 

ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਿੱਕਚਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਫਾਇਦ,ੇ ਅਨੁਪੂਿਿ 
ਸੁਿੱਕਖਆ ਆਮਦਨੀ (SSI), ਪੈਨਸ਼ਨ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਿਾਪਤ ਿਿਦ ੇਹੋ..

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿੀਿ ੇਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਹੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
ਿੁਝ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹਨ: 
• ਹਿ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ ਤਨਖਾਹ 

ਦਾ ਚੈੱਿ

• ਹਿ ਕਸ਼ਫਟ ਤੇ ਨਿਦੀ ਕਟਪ

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਿ ਜਾਂ 
ਮਾਕਸਿ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੱਕਚਆਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ 
ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਫਾਇਦੇ

• ਹਿ ਸਾਲ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿੋਨਸ

ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਕਦੱਤੇ ਜਾ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਿੁਝ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹਨ:
• ਤਨਖਾਹ

• ਉਜਿਤ

• ਿਮਾਈਆਂ

• ਭੁਗਤਾਨ

ਇਹ ਸਾਿਾ ਪੈਸਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ 
ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਿਿਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ 
ਕਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਦੇ ਚਿਨ:

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਿੋ।

ਵੇਤਨ ਨੰੂ ਪੂਿ ੇਸਾਲ ਦੇ ਵੇਤਨ ਕਵੱਚ ਿਦਲੋ।*

ਆਪਣੀ ਿੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਿਿਨ ਲਈ ਸਾਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ।

ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਿਕਫਾਇਤੀ 
ਿਕਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰ
ਿਕੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਮਕਲਦੀ ਹੈ।
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ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 4)

ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਤੋਂ 
ਪਰਿਤੀ ਘੰਟਾ ਵੇਤਨ

ਤਨਖਾਹ ਪਿਚੀ ਤ ੇਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ (ਹਿ ਹਫਤੇ, ਹਿ ਦੋ 
ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਲਦੀ ਹੈ, ਆਕਦ)

*ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਿਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਕਗਕਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਕਿ ਿਾਿੋਿਾਿ ਦ ੇਅਤੇ ਹੋਿ ਖਿਕਚਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 5)

ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ (ਪੰਨਾ 7)

}

ਕਿ ਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ

ਇਸ ਪੂਿੀ ਗਾਈਡ ਕਵੱਚ, ਮੋਟੇ ਕਤਿਛੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਿਾਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ, “ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਿਦ” ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਿੱਖੋ



ਿਕਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱ ਖ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਨੇ ਕਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ, 
ਕਟਪ, ਿੋਨਸ, ਓਵਿਟਾਈਮ ਅਤੇ ਦੂਸਿੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ W-2 ਟੈਿਸ ਫਾਿਮ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪੈਸਾ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ (ਿੁੱ ਲ 
ਆਮਦਨੀ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ। 

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਿੇ, ਫਰਿਲਾਂਕਸੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਹੋਣ 
ਵਜੋਂ, ਸਾਿੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਕਲਆ ਪੈਸਾ। 

ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਿਾਿੋਿਾਿ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
(ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ।

ਉਹ ਸਾਿਾ ਪੈਸਾ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਕਮਲਦਾ ਹ,ੈ 
ਪਿ ਿੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ: ਿੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਸਮਾਕਜਿ ਸੁਿੱਕਖਆ, ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਿੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ।

ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਮਲਦੀ ਹ ੈ(ਸਪਤਾਕਹਿ, ਮਾਕਸਿ, 
ਸਾਲਾਨਾ, ਆਕਦ)। 

1. ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

2. ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

3. ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ:
• ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ
• ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਉਜਿਤਾਂ, ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ 

ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਹਫਤਾਵਾਿ  ਹਿ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ  ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਦ ੋਵਾਿ 
 ਮਾਕਸਿ

• ਿਦ-ੇਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਨਾ 
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਿੈਟਕਿੰਗ ਿੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀਿੇਂਡ ਨੌਿਿੀ  ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ 
ਲਈ ਦੈਕਨਿ (ਿੋਜ਼ਾਨਾ) ਕਸਹਤਸੰਭਾਲ ਨੌਿਿੀਆ ਂ

• ਕਮਆਦੀ ਿੰਮ 
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਛੁੱ ਟੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਕਵੱਚ ਕਿਟੇਲ  ਛੱਤ ਿਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੰਪਨੀ 
ਲਈ ਗਿਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਿਨਾ

• ਕਟਪ (ਿਖਸ਼ੀਸ਼)
• ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ
• ਓਵਿਟਾਈਮ
• ਿੋਨਸ ਅਤੇ ਿਕਮਸ਼ਨ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਕਮਲਦੇ ਹਨ

ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ:
• ਆਪਣੀ ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨ ਤੇ “ਵਪਾਿਿ ਆਮਦਨੀ (ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ)”
• ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਾਿੋਿਾਿ ਦੀ ਮਾਲਿੀਅਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ
• ਫਰਿੀਲਾਂਕਸੰਗ 

ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਲੇਖਿ ਜਾਂ ਿਲਾਿਾਿ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਿ ਕਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦ ੇਹਨ

• ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਜਾਂ ਸਲਾਹਿਾਿ ਹੋਣ ਵਜੋਂ

• ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਿ ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਤਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ  
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਟੈਿਸੀ ਡਿਾਈਵਿ ਕਜਸ ਿੋਲ ਟੈਿਸੀ ਹੈ/ਕਿਿਾਏ ਤ ੇਹੈ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਸਟਾਈਕਲਸਟ ਕਜਸ ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਕਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਿਾਏ ਤ ੇਲਈ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਕਮਆਦੀ ਜਾਂ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਿੰਮ ਿਿਨਾ
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਘਿ ਸਾਫ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਲਿ ਕਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦਾ ਹੈ  ਗਿਮੀਆਂ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਿੈਟਕਿੰਗ ਿਾਿੋਿਾਿ ਚਲਾਉਣਾ

• ਕਨਿਵਾਹ-ਧਨ (ਏਲਮੋਨੀ) 

• ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐਨੂਇਟੀ)

• ਸਸ਼ਤਿ ਸੇਨਾਵਾਂ ਕਿਜ਼ਿਵਸ

• ਿੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

• ਕਡਵੀਡੈਂਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼)

• ਅਪੰਗਤਾ ਿੀਮਾ

• ਕਗਫਟ (ਉਪਹਾਿ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 
• ਸੰਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਕਵਆਜ਼

• ਪੈਨਸ਼ਨ

• ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ (Public 

Assistance, PA)

• ਿੈਂਟਲ ਪਰਿਾਪਿਟੀ (ਕਿਿਾਏ ਤੋਂ) ਆਮਦਨੀ

• ਸਮਾਕਜਿ ਸੁਿੱਕਖਆ ਜਾਂ SSI

• ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਫਾਇਦੇ

• ਵੈੱਲਫੇਅਿ ਸਹਾਇਤਾ

• ਿਿਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
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ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ:



1. ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਹ ੈਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਿਿੀ ਤੋਂ ਿਮਾਉਂਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹ ੈ
ਜ ੋਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
(ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ)। ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਪੂਿ ੇਸਾਲ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ (ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਮਦਨੀ)। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਾਿੋਿਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿਾਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੰਨਾ 
5 ਤੇ, “ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ” ਤੇ ਜਾਓ।

ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਹੋਗ,ੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੈ..?

ਇਹ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਸਿੋਤ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ “ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਕਵੱਚ 
ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ।

 � ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ
 � ਪਰਿਤੀ ਘੰਟਾ, ਿੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਸਪਤਾਕਹਿ ਵੇਤਨ
 � ਨਗਦੀ ਕਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 � ਕਟਪ (ਿਖਸ਼ੀਸ਼)
� ਿਦ-ੇਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਨਾ

ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਿੈਟਕਿੰਗ ਿੰਪਨੀ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਨਾ  ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ 
ਏਜੰਸੀ ਦੈਕਨਿ (ਿੋਜ਼ਾਨਾ) ਕਸਹਤਸੰਭਾਲ ਨੌਿਿੀਆ ਂ

 � ਕਮਆਦੀ ਿੰਮ
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਛੁੱ ਟੀ ਕਵੱਚ ਕਮਆਦੀ ਕਿਟੇਲ  ਛੱਤ ਿਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੰਪਨੀ 
ਲਈ ਗਿਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਿਨਾ

 � ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਿਟਾਈਮ, ਿੋਨਸ ਜਾਂ ਿਕਮਸ਼ਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਿਿੀਏ

ਆਪਣੀ ਸਾਿੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਿਕਸ਼ਿ, ਿੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਜੋੜੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ, 
ਸਪਤਾਕਹਿ, ਹਿ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਦੋ ਵਾਿ, ਆਕਦ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਿਦਮ 
ਚੁੱ ਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਹਾਉਕਸੰਗ ਿਨੈਿਟ (NYC Housing Connect) ਕਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਿਜ਼ੀ ਦ ੇਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿੋਫਾਈਲ ਕਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਭਿਦ ੇਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਨੰੂ ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ) ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਿ ੇਸਾਲ ਕਵੱਚ ਹਿ 
ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਮਲੀ ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਿੱਖੋ
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ਕਵਿਲਪ 1: ਪਰਿਤੀ ਘੰਟਾ ਵੇਤਨ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 
ਕਵੱਚ ਿਦਲੋ: 

= ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ

$ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

# ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ 1 ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਿਦ ੇਹੋ

# ਹਫਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਿਦ ੇਹੋ x

ਕਵਿਲਪ 2: ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਵੇਤਨ 
ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਿਦਲੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਸਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 h  ਹਿ ਹਫਤੇ:

ਹਿ ਹਫਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ $ x 52 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
 h  ਹਿ 2 ਹਫਤੇ:

ਹਿ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ ਭਗੁਤਾਨ ਿੀਤੇ $ x 26 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
 h  ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਦੋ ਵਾਿ

ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਦੋ ਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ $ x 24 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
 h  ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਿ:

ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ $ x 12 = ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ

}



2. ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਸਾਿਾ ਪੈਸਾ ਹ ੈਜ ੋਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਖੁਦ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਿੇ, ਫਰਿੀਲਾਂਕਸੰਗ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਿਮਾਏ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਸਾਿੇ ਸਾਲ ਲਈ ਿਾਸ਼ੀ ਕਵਚੋਂ ਵਪਾਿਿ ਖਿਕਚਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਿੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ (ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ )। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਿ ਸਾਲ ਇਿੋ ਿਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਓ, “ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਉਣਾ”। 

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਹੋਗ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ..?

ਇਹ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਿੋਤ ਹਨ। ਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿਜ਼ੀ 
ਦੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਭਾਗ ਕਵੱਚ “ਖੁਦ” ਦਾਖਲ ਿਿੋ 
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿਜ਼ ਿਿੋ। 

 � 1099 ਟੈਿਸ ਫਾਿਮ ਕਮਕਲਆ ਹੈ

 � ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਿਾਿੋਿਾਿ ਹੈ

 � ਸੁਤੰਤਿ ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਟੈਿਸੀ ਡਿਾਈਵਿ ਕਜਸ ਿੋਲ ਟੈਿਸੀ ਹੈ/ਕਿਿਾਏ ਤ ੇ
ਹੈ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਕਲਸਟ ਕਜਸ ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਕਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਿਾਏ 
ਤ ੇਲਈ ਹੈ

 � ਫਰਿੀਲਾਂਸ ਿੰਮ ਿਿਦ ੇਹੋ
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਿਲਾਿਾਿ, ਲੇਖਿ, ਜਾਂ ਗਰਿਾਕਫਿ ਕਡਜ਼ਾਇਨਿ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਗਾਹਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਕਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 � ਸਲਾਹਿਾਿ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਵਜੋਂ ਿੰਮ ਿਿਦ ੇਹੋ 
ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਿਨ

 � ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਕਮਆਦੀ ਆਧਾਿ ਤੇ ਿੰਮ ਿਿਦ ੇਹੋ?
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਘਿ ਸਾਫ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਲਿ ਕਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦਾ 
ਹੈ  ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਨ ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਪਕਿਵਾਿ ਕਸੱਧਾ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦਾ ਹੈ 
 ਗਿਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਿੈਟਕਿੰਗ ਿਾਿੋਿਾਿ ਚਲਾਉਣਾ

ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿਾਿੋਿਾਿ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਖਿਕਚਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਯਾਦ ਿੱਖੋ

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਗਣੀਏ

1. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੁੱ ਲ ਪੈਕਸਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿੋ ਜ ੋਇੱਿ 
ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਿਾਿੋਿਾਿ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹਨ। 
(ਤੁਹਾਡ ੇ1099 ਟੈਿਸ ਫਾਿਮ ਤੇ, ਇਹ “ਿੁੱ ਲ 
ਵਸੂਲੀਆਂ” ਹਨ।)

2. ਵਪਾਿਿ ਖਿਚ ੇਅਤੇ ਹੋਿ ਿੋਈ ਿਟੌਤੀਆਂ 
ਘਟਾਓ

3. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ 
ਆਮਦਨੀ ਹੈ। 

ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਿੀ ਹੈ?

ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਹੋਿ ਲੋਿ 
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਿੰਮ ਿਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ 
ਿੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਠੇਿੇਦਾਿ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਇਿਿਾਿਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਿਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਕਨਿੋਲ ਇੱਿ ਪੇਂਟਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ ਵਜੋਂ ਿੰਮ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਪੇਂਟ ਿਿੱਸ਼, 
ਪੌੜੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਿ ਸਮੱਗਿੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਘਿਾਂ ਨੰੂ ਪੇਂਟ ਿਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾੜੇ 
ਤੇ ਿੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੇਂਕਟੰਗ ਦਾ ਪਰਿੋਜੈਿਟ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਿਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਇੱਿ ਇਿਿਾਿਨਾਮ ੇਤੇ ਦਸਤਿਤ 
ਿਿਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਨਿੋਲ ਪੇਂਕਟੰਗ ਦਾ ਿੰਮ ਖਤਮ ਿਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੈੱਿ ਜਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਿਨ: ਪੇਂਟਿ, ਕਨਿੋਲ

}



ਉਦਾਹਿਨ: ਡੇਕਵਡ 
ਦੀ ਿੈਟਕਿੰਗ

ਡੇਕਵਡ ਹਫਤੇ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਸਿਿਾਿ 
ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਦਾ 
ਹੈ, ਪਿ ਿੁਝ ਸਾਲ 
ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ 
ਪੈਸੇ ਿਮਾਉਣ ਲਈ 
ਗਿਮੀਆ ਂਕਵੱਚ ਵੀਿੇਂਡ ਤੇ ਿੈਟਕਿੰਗ ਦਾ ਿਾਿੋਿਾਿ 
ਵੀ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿ ਕਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਾਿੋਿਾਿ ਵਧ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਿ ਸਾਲ ਡੇਕਵਡ ਦਾ ਿਾਿੋਿਾਿ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਨਾਲੋਂ ਿੁਝ ਪੈਸੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

•  3 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ, ਵਪਾਿ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਿਣੇ $5,000। 
•  2 ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ $7,000 ਿਣੇ। 
•  ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ $9,000 ਿਣੇ।

ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ, ਡੇਕਵਡ 
ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਿੈਟਕਿੰਗ ਤੋਂ $11,000 ਿਣਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ $11,000 ਕਲਖਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਜੱਿੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ 
ਆਮਦਨੀ ਦਿਜ਼ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਨਖਾਹ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ ੈਜ ੋਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਿਾਿੀ ਨੌਿਿੀ 
ਕਵੱਚ ਿਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

1. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਿੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਿ ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਿਸ 
ਕਿਟਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 h ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਿ ਕਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਿਤੋਂ। 

2. ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
 h ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨ ਤ,ੇ ਲਾਈਨ 12, “ਵਪਾਿਿ ਆਮਦਨੀ (ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ)” ਦੇਖੋ।
 h ਸ਼ਕਡਊਲ C ਫਾਿਮ ਤ,ੇ ਲਾਈਨ 31, “ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ (ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ)” ਦੇਖੋ।

3. ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਨੇਂ  
ਪੈਸੇ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਿੱਢੋ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਿਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ। 
(ਔਸਤ ਕਿਵੇਂ ਿੱਢਣੀ ਹ ੈਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ)ੋ

4. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਿਦ ੇਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਿੀ 
ਹੈ? ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ ਕਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

5. ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਕਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ $0.00 ਵਿਤੋਂ। ਕਿਣਾਤਕਮਿ 
ਨੰਿਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਿਿੋ। ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ “ਔਸਤਾਂ ਿਾਿੇ” ਦੇਖੋ।

6. ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਉਸ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜ ੋਤੁਸੀਂ 
ਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਿਣਾਈ ਹ ੈ(ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਗਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਿਣਾਓਗੇ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਲੇਖਾਿਾਿ ਜਾਂ ਵਪਾਿਿ 
ਮੈਨੇਜਿ ਤੋਂ ਪੱਤਿ, ਕਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਿਜਟ, ਿਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ)।

ਔਸਤਾਂ ਿਾਿੇ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਨੇਂ  ਪੈਸੇ ਿਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਿੱਢੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਦਿਜ਼ ਿਿੋ। 

ਇਹ ਦੇਖ ੋਕਿਵੇਂ:

1. ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਲੱਭੋ।

2. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ। 

 h ਿੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਿੋਈ ਿਾਸ਼ੀ ਕਿਣਾਤਕਮਿ ਹੈ (ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ: $ - 924.00)? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ $0.00 ਵਿਤੋਂ।

3. ਉਸ ਨੰਿਿ ਨੰੂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਿੂ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

 h ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਿੱਢਣ ਲਈ ਨੰਿਿ ਨੰੂ 3 ਨਾਲ ਵੰਡੋ।

 h ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਿੱਢਣ ਲਈ ਨੰਿਿ ਨੰੂ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੋ।

4. ਔਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ “ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿਿੋ। 

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਸਾਲ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਠੀਿ ਇਿੋ ਿਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਿਣਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ  
ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿੋ।
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3. ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਹੋਿ ਲੋਿ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਕਹਣਗ,ੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਆਮਦਨੀ 
ਹੋ ਸਿਦੀ ਹ ੈਜ ੋਨੌਿਿੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤ ੇਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪਰਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਜ਼ਿੂਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਿ ਲੋਿ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਕਹਣਗ,ੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਤੋਂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪਰਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਨੋਟ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦ ੇਿੱਕਚਆ ਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ

ਇਹ ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ 
ਕਿਸੇ ਨੰੂ “ਹਾਂ” ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ “ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ” 
ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ।

 � ਕਨਿਵਾਹ-ਧਨ (ਏਲਮੋਨੀ)

 � ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐਨੂਇਟੀ)

 � ਸਸ਼ਤਿ ਸੇਨਾਵਾਂ ਕਿਜ਼ਿਵਸ

 � ਿੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ*

 � ਅਪੰਗਤਾ ਿੀਮਾ

 � ਵੰਡ

 � ਕਡਵੀਡੈਂਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼)

 � ਕਗਫਟ (ਉਪਹਾਿ) 
 h ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤ ੇਹਨ

 � ਸੰਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਕਵਆਜ਼ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੈਂਿ ਖਾਕਤਆ ਂਜਾਂ ਹੋਿ ਕਨਵੇਸ਼) 
 h ਹੋਿ ਵੇਿਵੇ ਪੰਨਾ 10 ਤ,ੇ “ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਿਦ” ਕਵੱਚ

 � ਪੈਨਸ਼ਨ

 � ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ (PA)**

 � ਕਿਿਾਏ ਤੇ ਸੰਪਤੀ
 h ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਿਿਾਏ ਨੰੂ ਵਿਤੋਂ

 � ਸਮਾਕਜਿ ਸੁਿੱਕਖਆ ਜਾਂ SSI
 h ਿਟੌਤੀਆ ਂਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੂਿੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵਿਤੋਂ

 � ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਫਾਇਦੇ

 � ਿਿਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

* ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ (PA) ਕਮਲਦੀ ਹੈ? ਿੱਚੇ ਲਈ ਕਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਿੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਯਿੀਨੀ 
ਿਣਾਓ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ “ਪਾਸ-ਿਿੂ” ਭੁਗਤਾਨ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, ਿੱਚੇ ਲਈ ਕਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਿੀ ਿਾਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 

** ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨੀ “ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤ ੇਅਨੁਸਾਿ” ਸਿਾਨਾਂ ਲਈ ਕਨਯਮਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 
ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕਨਿਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਿਕਿਕਟੰਗ ਏਜੰਟ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਿ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ।
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• ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ, ਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਉਸ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿੇਿ ਸਿੋਤ ਤੋਂ ਇੱਿ ਪੂਿ ੇਸਾਲ ਕਵੱਚ ਕਮਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਿੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਲ ਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੀ ਿਿੋ।  

ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿ ਹਫਤੇ ਿੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਭੱਤੇ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਝ ਮਹੀਕਨਆਂ 
ਕਵੱਚ ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਿੁੱ ਲ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਕਮਲੇਗੀ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ੇ
ਸਨ। ਕਨਯਕਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਿੱਢਣ ਿਾਿ ੇਕਸੱਖਣ ਲਈ ਪੰਨਾ 4 ਤ ੇਜਾਓ।

• ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤ ੇਪਰਿਾਪਤ ਿਿਦ ੇ
ਹੋ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸਪਤਾਕਹਿ, ਹਿ ਹਫਕਤਆਂ ਿਾਅਦ, ਮਾਕਸਿ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ)। ਇੱਿ-ਵਾਿ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿਿੋ।

ਯਾਦ ਿੱਖੋ

}



ਕਗਫਟ (ਉਪਹਾਿ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿੀ ਹੈ? 
ਜ ੇਉਹ ਲੋਿ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਕਗਫਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਪੇ ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਲ ਭਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ $100 ਪਰਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ $100 ਪਰਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।

• ਿੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਤੁਹਾਡ ੇਖਿਕਚਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਿਨ ਲਈ ਹਿ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ $20 ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ 
ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ $20 ਪਰਿਤੀ ਹਫਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।
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ਨੋਟ: ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕਗਫਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਦਨੀ ਿੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਤੁਹਾਡ ੇਘਿ 
ਕਵੱਚ ਿੱਕਚਆ ਂਲਈ ਿਕਿਆਨੇ ਦ ੇਸਮਾਨ ਦ ੇਉਪਹਾਿ, (2) ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਮਤ ਤ ੇਸਿੂਲ ਲੰਚ ਦਾ ਮੁੱ ਲ, ਜਾਂ (3) ਿਜ਼ਿੁਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਸੱਧ ਿਿਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 
ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਗਫਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਿੈਂਿ 
ਖਾਕਤਆ ਂਕਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਿਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਿੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ 
ਿੈਂਸਲ ਚੈੱਿ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਕਸੱਧ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹ ੋਕਿ ਹੋਿ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਅਿਸਿ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਲਈ ਿੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 
• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਿ ਦ ੇਪਿੂ-ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਆਸ਼ਕਿਤ ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਦੁਆਿਾ $480 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਈ ਿਈੋ ਵੀ ਿਾਸ਼ੀ

• ਇੱਿਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਿੀਮਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ  ਕਵਿਾਸਤ ਤੋਂ ਕਮਕਲਆ ਧਨ 

• ਇੱਿ-ਵਾਿ, ਵਾਿ-ਵਾਿ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਿੀਆ (ਇੱਿ-ਵਾਿ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਹਾਿਾਂ ਸਮੇਤ)

• ਕਚਕਿਤਸਿੀ ਖਿਕਚਆ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ-ਅਦਾਇਗੀਆਂ 

• ਫੋਸਟਿ ਿੱਕਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਿਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

• ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਿ ਸੰਸਿਾਨ ਨੰੂ ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਭੁਗਤਾਨ

• ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦਾ ਡਾਲਿ ਮੁੱ ਲ ਜਾਂ SNAP

• ਤੁਹਾਡ ੇਘਿ ਕਵੱਚ ਿੱਕਚਆਂ ਲਈ ਿਕਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਪਹਾਿ

• ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿੀਮਤ ਤੇ ਸਿੂਲ ਲੰਚ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

• ਿਜ਼ਿੁਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿਿੋ। 
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ਉਦਾਹਿਨਾਂ:



ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਿੀ ਮੈਂ ਕਸਿਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਜ ੋਮੈਨੰੂ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਕਲਆ ਸੀ? 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਿ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਕਹਣਗ,ੇ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਮਾਉਂਦ ੇਹੋ। ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਿਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਿ ਚੰਗਾ ਕਵਚਾਿ ਹ,ੈ ਪਿ ਇਹ ਿਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿ ਸਾਲ ਵੱਖਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਿਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ 
ਹੈ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਵਿਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਸਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਨਸ ਅਤੇ 
ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤ ੇ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ।

ਮੇਿੀ ਿਾਲਗ ਿੇਟੀ ਪੂਿ-ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਕਦਆਿਿਣ ਹੈ ਜ ੋਸਿੂਲ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੰਮ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜ ੇਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਿਪਰਿਸਤ ਕਿਸੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਿ ਦੇ ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਲਈ ਆਸ਼ਕਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਿਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੇਵਲ $480 ਿੁਜ਼ਗਾਿ 
ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਨਿਦ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸੱਧ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਿੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ? 
ਆਪਣੀ ਨਗਦ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਿਿਾਿਡ ਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ। ਹਿ ਵਾਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ, ਤਾਿੀਖ 
ਅਤੇ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਕਲਖਿੇ ਿੱਖੋ। ਨਿਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਿਾਿਡ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਿੱਖੋ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਿੈਂਿ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਦੀ ਤੁਿੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਿਵਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਕਿਉਂਕਿ ਿੈਂਿ ਿੋਲ ਕਿਿਾਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਿ ਹੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਂਿ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਿਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਕਦਖਾਏਗਾ।

ਯਾਦ ਿੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਖਾਸ ਿਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਿਦ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨ ਕਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਪੋਿਟ ਿਿਨੀ ਜ਼ਿੂਿੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਸ ਫਾਿਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਿਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਿਦ-ੇਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਆਧਾਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਵੇਂ ਿੱਢਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ ੈਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਿੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ 
ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਝ ਵੀਿੇਂਡਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਿੈਟਿਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਨਾ, ਦੈਕਨਿ (ਿੋਜ਼ਾਨਾ) ਕਸਹਤਸੰਭਾਲ ਨੌਿਿੀਆ,ਂ ਅਸਿਾਈ ਨੌਿਿੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਐਿਕਟੰਗ ਦਾ ਿੰਮ 
ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਿੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਲਈ ਿਿਦ ੇਹੋ।

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਨ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਆਧਾਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਿਮਾਏ ਹਨ? ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਤੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਿਮਾਏ ਪੈਕਸਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਠੇ 
ਜੋੜ ੋਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਦਓ। ਇਹ ਨੰਿਿ ਉਸ ਿੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਫੇਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਿੰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਿਮਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਨੰਿਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਿਿੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ “ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ 
ਆਮਦਨੀ” ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਵੱਡੇ ਨੰਿਿ ਨੰੂ ਵਿਤੋਂ। 

ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੇਮੇਿੇ ਦੁਆਿਾ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮੇਿੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਿਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫੇਿ ਮੈਨੰੂ ਮੇਿੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ 
ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤ ੇਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਨੰੂ ਿੱਖੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਿਦਲਦੀ ਹੈ (ਕਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ 
ਨੌਿਿੀ ਜਾਂ, ਤਿੱਿੀ), ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਕਲਆਓ ਕਿ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਿਮਾਓਗੇ। ਕਨਿਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਿਕਿਕਟੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਿਿੇਗਾ।

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਮੈਨੰੂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੇਿ ੇਪਕਿਵਾਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮੇਿੀ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕਿਹੜ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਿਿੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਣਾਉਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਿਿਦ ੇਹੋ। 
ਅਤੀਤ ਕਵਚਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿੰਮ ਕਵੱਚ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਲਗਾਤਾਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਿਸ ਕਿਟਿਨਾਂ 
ਕਲਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਵੀ ਕਲਆ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਿਾਿ ਜਾਂ ਵਪਾਿਿ ਮੈਨੇਜਿ ਤੋਂ ਪੱਤਿ, ਕਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਿਜਟ, ਿਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਲਆਓ ਜੋ ਉਮੀਦ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਿਿਨ ਿਿੇ।

ਤਾਂ ਿੀ ਜ ੇਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿੰਮ ਕਵੱਚ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈਕਨਯੋਕਜਤ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਤਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿੰਮ ਕਵੱਚ 2 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਸਵੈਕਨਯੋਕਜਤ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਿ ਕਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਿੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ ਸਿਦੇ 
ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਕਵੱਚ ਿਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਿਿ ਲਾਟਿੀ ਕਵੱਚ ਕਨਿਕਲਆ ਹ ੈਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹ ੋਜਾਣਗੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਲਆਉਣ ਨੰੂ 
ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜ ੋਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਣਾ ਲਓਗੇ। 

ਅਿਸਿ ਪੁੱਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
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ਆਮਦਨੀ: ਿਮਾਈਆਂ, ਵਤੇਨ, ਭਗੁਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਿ ਪਸੈ ੇਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਿ-ਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਅਤੇ ਕਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਦੁਿਾਿਾ ਕਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਿੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਕਵਆਜ਼: ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 
ਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕਨਿਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਿਕਿਕਟੰਗ ਏਜੰਟ ਿੈਂਿ ਖਾਕਤਆ ਂਅਤੇ ਹੋਿ 
ਕਨਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਆਜ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 
ਿਿੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਿੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱ ਲ $5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿਮਾਇਆ ਕਗਆ ਕਵਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਜੋੜ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਿੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱ ਲ $5,000 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿਮਾਇਆ ਕਗਆ ਕਵਆਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ 0.06% ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਕਵੱਚ ਜੋੜ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀਆਂ: ਸੰਪਤੀਆ ਂਉਹ ਿੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਨਗਦੀ ਕਵੱਚ ਿਦਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਚਤ ਖਾਤਾ ਨਿਦ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 
ਿੈਂਿ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਵਆਜ਼ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਆਜ਼ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਹੋਿ 
ਉਦਾਹਿਨਾਂ: ਸਟਾਿ, ਿਾਂਡ, ਕਮਊਚਲ ਫੰਡ, ਮਨੀ ਮਾਿਕਿਟ ਲੇਖਪੱਤਿ ਹੋਿ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵਆਜ਼ ਦੇਖੋ।

ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ, 
ਆਪਣੇ ਿਾਿੋਿਾਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਿੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਿਿਿੇ ਿਮਾਉਂਦੇ 
ਹੋ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਫਰਿਲਾਂਕਸੰਗ, ਸੁਤੰਤਿ ਤੌਿ ਤੇ ਠੇਿੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਭਾੜੇ ਤੇ 
ਿੰਮ ਿਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ 
ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲ ਕਵੱਚ 
$400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਿਪੋਿਟ ਿਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਿੋਿਾਿ 
ਐਸ-ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਮਾਏ ਿੱੁਲ W-2 ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਡਊਲ 
K-1 ਤੇ ਕਿਪੋਿਟ ਿੀਤੀ ਿੁੱ ਲ ਵਪਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, 
ਿੁਜ਼ਗਾਿ, ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ 
ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਿ ਠੇਿੇਦਾਿ: ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਿਾਿੋਿਾਿ ਕਜਸ ਨੰੂ ਹੋਿ ਲੋਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 
ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿੰਮ ਿਿਵਾਉਨ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ ਿੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ 
ਤੌਿ ਤੇ ਠੇਿੇਦਾਿ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਇਿਿਾਿਨਾਮਾ 
ਜਾਂ ਇਿਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ: ਟੈਿਸ, ਖਿਕਚਆ ਂਅਤੇ ਹੋਿ ਿਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ। ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ 
ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਿਿਨ ਲਈ ਵਿਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ: ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ 
ਪਰਿਾਪਤ ਿਿਦ ੇਹੋ ਜ ੋਕਿਸੇ ਨੌਿਿੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਸਮਾਕਜਿ 
ਸੁਿੱਕਖਆ ਜਾਂ ਵੈਟਿਨਸ ਫਾਇਦੇ, ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਿੱਚੇ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ।

ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਆਮਦਨੀ: ਆਵਿਤੀ ਆਮਦਨੀ ਕਜਸ ਦਾ 
ਕਸਲਕਸਲੇਵਾਿ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਅਸਿਾਈ ਨੌਿਿੀਆ,ਂ ਕਮਆਦੀ ਿੰਮ ਜਾਂ ਐਿਕਟੰਗ ਦਾ ਿੰਮ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂ
ਜਾਂ ਸੰਯੋਕਗਿ ਆਧਾਿ ਤੇ ਆਵਿਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ।

ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਿਦ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਿ ਖਾਸ ਿਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ 
ਕਨਊ ਯਾਿਿ ਸ਼ਕਹਿ ਕਵੱਚ ਕਿਹਾਇਸ਼ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ, ਕਿਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਉਦੋਂ 
“ਕਿਫਾਇਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਿਾਏ ਜਾਂ ਘਿ ਦੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਇੱਿ-ਕਤਹਾਈ ਆਮਦਨੀ ਤਿ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ: ਿੋਈ ਵੀ ਟੈਿਸ ਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਨੌਿਿੀਆ ਂਜਾਂ ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਂ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਵਾਿਕਸ਼ਿ) ਿੱੁਲ ਿਮਾਈ, ਵੇਤਨ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹੋਿ ਿੋਈ ਪੈਸੇ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਿਸਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਿ ਕਲਆਈ 
ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਤੇ 
ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਦਿਜ਼ ਿਿਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਲੋਿ ਜ ੋਸਵੈਕਨਯੋਕਜਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 
ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਸਵੈ-ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦਿਜ਼ ਿਿਦ ੇਹਨ।

ਕਗਫਟ (ਉਪਹਾਿ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ: ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਪਰਿਾਪਤ 
ਆਮਦਨੀ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ: ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਪੇ 
ਹਿ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾਂ (ਯੂਕਟਲਟੀਆਂ) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦ ੇਹਨ, 
ਜਾਂ ਿੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਿਕਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਹੋਿ ਖਿਕਚਆ ਂਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੈੱਿ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਗਫਟ ਤੋਂ 
ਆਮਦਨੀ ਨਗਦੀ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਪਿ ਜ਼ਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ/ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੋਤ ਤੋਂ 
ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਜਾਂ “ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਿ ਤੇ” ਆਮਦਨੀ ਪਰਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਲਕਸਲੇਵਾਿ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸਮਾਂ 
ਅਵਧੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿ ਿੋਜ਼, ਹਿ ਹਫਤੇ, ਹਿ 2 ਹਫਕਤਆਂ 
ਿਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਦੋ ਵਾਿ, ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਿ, ਹਿ ਕਤਮਾਹੀ ਤੇ ਜਾਂ 
ਹਿ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਕਨਯਕਮਤ ਆਧਾਿ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹਨ।

ਪਾਤਿਯੋਗ/ਯੋਗਤਾ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ ੲਦੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਿੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਵਚਿਾਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 
ਦੂਸਿੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਿੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਕਸੱਧ ਿਿਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਿਦਾਨ ਿਿਨੇ ਅਤੇ 
ਿਰਿੈਕਡਟ ਅਤੇ ਕਪਛੋਿੜ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਿਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਿ 
ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਕਹਣਗ,ੇ ਸਾਿੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ: ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਕਤਮ ਤਾਿੀਖ 
ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਸਾਿੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਿੇਤਿਤੀਿ ੇਿਰਿਮ ਕਵੱਚ ਿੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਸਖਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿਿੇ, ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਿੀਕਨੰਗ ਪਰਿਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣ 
ਲਈ ਕਿਨੈਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ: ਕਿਸੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ (ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਲਈ) ਿੀਤੇ ਿੰਮ 
ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ। ਿੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਿਪੋਿਟ ਿਿਨ 
ਲਈ ਵਿਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਵਕਦਆਿਿੀ: ਇੱਿ ਿੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਕਵੱਚ 5 ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਪੂਿ-ੇਸਮੇਂ ਲਈ 
ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਦੇ ਦਿਜ ੇਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ (ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸਿੂਲ ਅਨੁਸਾਿ)। 
ਜ਼ਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਿ ਹੋਣ। ਪੂਿ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕਿਤ 
ਕਵਕਦਆਿਿੀ ਦੀ ਕਸਿਫ $480 ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਿਿਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ 
ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਫਾਇਤੀ ਘਰ 
ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 
www.nyc.gov/housingconnect ਤੇ ਜਾਓ।

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/hpd

facebook.com/NYCHPD                 

 @nychousing
ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਭ ੋ
ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

10 ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ: ਕਿਨੈਿਾਿ ਆਮਦਨੀ ਗਾਈਡ


