ਿਕੱ ਤਾਮੁਖ ੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬ ਾ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

Application for Vocational Rehabilitation Services
1. ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ /ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ�

3. ਿਲੰਗ

4. ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਮਰਦ

6. ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਔਰਤ

5. ਕਾ�ਟੀ
ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

8. ਈਮੇਲ ਪਤਾ
9. ਵੀਡੀਓਫੋਨ IP

TTY

10. ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਸਮ� ਿਮਿਲਆ ਹੈ:

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨ�

ਸ਼ਿਹਰ

7. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ)

ਫ਼ੈਕਸ

ਿਵਚਲਾ ਮੁਢਲਾ ਅੱ ਖਰ

SSDI

SSI – ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ)

ਇਸ ਤਰ�� ਮ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DVR) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਪੱ ਖਪਾਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੋਧੇ ਗਏ 1964 ਦੇ ਿਸਿਵਲ ਹੱ ਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ VI ਅਤੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਬੰ ਸ, ਰੰ ਗ, ਿਫ਼ਰਕੇ, ਧਰਮ, ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, ਕੋਈ ਸੰ ਵੇਦੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਹੋਣ, ਅਸਮਰੱ ਥ
(ਅਪਾਹਜ) ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਿਸਖਲਾਈਪ�ਾਪਤ ਡੌਗ ਗਾਈਡ ਜ� ਸਰਿਵਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਛੁੱ ਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਅਸਮਰੱ ਥ (ਅਪਾਹਜ)
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਵੱ ਖ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆਪ�ਾਪਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜ� ਫ਼ੌਜੀ ਦਰਜੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਮ� ਵਜ� ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ DSHS ਦੀ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਬ�ੋਸ਼ਰ DSHS 22-171 ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਪੱ ਖਪਾਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਮ� ਬ�ੋਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱ ਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਾਭ�, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ� ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ DVR ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਤ�
ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰ, ਿਜਸ ਹੇਠ ਜਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਵਚ WAC 388-891A-0103, 34 CFR 361.38 (ਫ਼ੈਡਰਲ
ਨ�ਮ� ਦਾ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ RCW 50.13.060 ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਲਈ RCW 82.32.330 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਮ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ WAC 388-891A-0215 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� DVR ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ�, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ
ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ, ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਯੋਗ ਹ� ਜ� ਨਹ�। ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਉਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ�।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ DVR, ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੋਰਟੇਿਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (HIPAA) ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ
WACs 388-891A-0130, 388-891A-0135 ਅਤੇ 388-891A-0150 ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ DVR ਮੇਰੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੇਗੀ।
ਮ� DVR ਨੂੰ DSHS ਕਲਾਇੰ ਟ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: ਨ�; ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ; ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼; ਿਲੰਗ; ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ; ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰ ਸੀ/ਸਹੂਲਤ; ਅਤੇ DSHS ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਮੇਰ ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤ� ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ /ਵਾਲੀ/ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

TO BE COMPLETED BY DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR) STAFF ONLY (ਿਸਰਫ਼ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DVR) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਏ)
DVR STAFF ASSIGNED TO APPLICANT

APPLICATION FOR VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES
DSHS 11-022 PJ (REV. 06/2018) Punjabi

