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ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭੱ ਤਾ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ!

Federazione Agricola
Alimentare Ambientale
Industriale Italiana

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭੱ ਤਾ

1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਸਿੰ ਗਲ ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ Fai Cisl ਜਾਂ Inas Cisl ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ISEE ਲਈ, Caf Cisl ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।.
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ਬੇਨਤੀ ਮਾਰਚ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱ ਕ ਬਿਨੈ-ਪੱ ਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਗਲ ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ?
ਸਿੰ ਗਲ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
• ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ;
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ;

•
•

INPS ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ;
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ।

ਧਨ - ਰਾਸ਼ੀ
ਭੱ ਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰੇਕ ਨਿਰਭਰ ਬੱ ਚੇ ਲਈ, ਸਿੱ ਧੇ INPS ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਨਾਬਾਲਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ;;
• ਉਮਰ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ
ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ;
• ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ।
ਸਿੰ ਗਲ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਹੈ:
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000 ਤੱ ਕ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ € 175ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 50 € ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000 ਤੱ ਕ ਹਨ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ € 85ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ Isee 2022 ਦੇ € 15,000ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 25 € ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ISEE ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱ ਲ € 40,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱ ਕ Isee ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ।

