
CAREGIVER MONTHLY MILEAGE 
DCYF 07-090 PJ (01/2019) INT Punjabi 

 
ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਮਾਈਲੇਜ਼ 

Caregiver Monthly Mileage 

ਬਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇਯੋਗ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਗੈਰ-ਮੁਆਵਜ਼ੇਯੋਗ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਮੁਆਵਜ਼ੇਯੋਗ ਹਰੇਕ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਿਥਰਤਾ, ਿਸੱਿਖਆ, ਜ� ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦੀ 

ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਚੰਨ� ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ: 

1. ਮਾਪੇ (ਮਾਿਪਆਂ) ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ - ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ 

ਿਲਜਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ।  (ਟਾਈਟਲ IV-E ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ) 
2. ਭੈਣ-ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ - ਆਪਣੇ ਭੈਣ�-ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਲਜਾਉਣ 

ਦੇ ਖਰਚੇ।  (ਟਾਈਟਲ IV-E ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ) 
3. ਮਾਿਪਆਂ-ਬੱਚੇ/ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਿਜਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 

ਦਾ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  (ਟਾਈਟਲ IV-E ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ) 
4. ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ।  (ਟਾਈਟਲ IV-E ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ) 
5. ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ। 

6. ਅਦਾਲਤੀ-ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ। 

7. ਮੈਡੀਕਲ, ਡ�ਟਲ, ਕ�ਸਿਲੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜ� WIC ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ। 

8. CA ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। 

9. ਬਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਕਅੇਰਿਗਵਰ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਿਜਸ ਲਈ UW 
ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਆਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ): 

a. ਘਰ  ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ� ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ�, ਅਤੇ 

b. ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ HIV/BBP ਟ�ੇਿਨੰਗ। 

10. ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ। 

11. ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮੀਲ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਲਈ, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ 

ਆਵਾਜਾਈ। 

12. ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਲਈ, ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤ� 

ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ। 

13. ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਤ� ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ ੋਿਕ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ 

ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। 

14. ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਸ ਯੋਜ਼ਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਿਚੰਨ� ਤ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ ੋਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਉਮਰ/ ਿਵਕਾਸ ਪੱਖੋ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 • ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣੇ • ਜਨਮਿਦਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰੀ  

• ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ • ਸਕੂਲ - �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

• ਛੱੁਟੀਆਂ • ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਿਭਆਸ ਜ� ਪਾਠ 
 

ਸਵੀਿਕ�ਤੀਯੋਗ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆ  ਂਉਦਾਹਰਣ�: 
 
 

ਤ� / ਪਤਾ ਤੱਕ / ਪਤਾ 
ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ 

ਮੀਲ 

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੂੰ  ਹੇਠ� ਦਰਸਾਓ 

 

XXX 
ਗਲੀ 

XXX 
ਗਲੀ 50 DCFS ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਮ� ਨਾਲ ਜਾਣਾ 

XXX 
ਗਲੀ 

XXX 
ਗਲੀ 35 ਮੈਕਡੌਨਾਲਡ ਿਵੱਚ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ 

XXX 
ਗਲੀ 

XXX 
ਗਲੀ 

12 

ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ DCFS ਿਵਖੇ FTDM 
 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਨੀਤੀ 19.10.02 ਦੇ ਅਨਸਾਰ 90 ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ 

ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੌਰਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਮੁਆਵਜਾ 

CA ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਬੱਚਾ ਪ�ਤੀ ਦੌਰਾ $7.03 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਦੀ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਣ�:  ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਮਊਜੀਅਮ�, 

ਪਾਰਕ�, ਕਲਾਸ�, ਸਨ� ਕ ਲਈ ਦਾਖਲਾ। 
 

ਸੁਆਲ:  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਾਈਲੇਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ 
 

ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ:  ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ� ਲਈ ਰਸੀਦ� ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। 

  

https://www.dcyf.wa.gov/taxonomy/term/77
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ਮਹੀਨਾ/ ਸਾਲ 

      

ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ 

      
ਕੇਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 

      

ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰਬਰ 

      
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ 

      
ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ: 

      

ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਦੀ ਿਕਸਮ 

 ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ    ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ     ਹੋਰ 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ 

      

ਸ਼ਿਹਰ 

      

ਸਟੇਟ 

      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ 

      

ਸ਼ਿਹਰ 

      

ਸਟੇਟ 

      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      

ਤਾਰੀਖ਼ ਤ�/ ਪਤਾ ਤੱਕ/ ਪਤਾ 
ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ 

ਮੀਲ 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ੇ

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼* 

OFFICE 
USE 

ONLY 
 (ਦਫ਼ਤਰ 

ਕੇਵਲ ਵਰਤੋ ) 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਰਕਮ 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
ਨਾਮ 

      
ਤਾਰੀਖ਼ 

      

 

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਹੈ: 
 

1) ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪਲਾਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਿਚੰਨ� ਤ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

2) ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤ� ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। 

3) ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤ� ਆਵਾਜਾਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 

ਸੁਗੰਧ ਤੜੋਨ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨ�  ਤਿਹਤ ਮ� ਇਸ ਰਾਹ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਮੇਰ ੇਰਾਹ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੋੜ�ਦ ੇਖਰਿਚਆ  ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਸੱਚਾ ਅਤ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਕਲੇਮ ਹੈ।  

ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

      
ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ($200 ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਮਆੁਵਿਜਆ ਂਲਈ) 

      
ਤਾਰੀਖ਼ 

      
* "RT" ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਕੇਰ ਵੱਨ ਵੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਰਾ�ਡ ਟਿਰੱਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 

 


