ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD)

প্রাথমিক খাদ্যের য াগ্েতার প্রদ্য়াজনীয়তাগুমি:
আপনাদ্ক আপনার সুমিধাগুমি ধদ্র রাখদ্ত া া জানদ্ত হদ্ি
Basic Food Eligibility Requirements:
What You Need to Know to Keep Your Benefits
আপমন কাজ না করদ্ি আপনার সুমিধার সিয় সীিািদ্ধ হদ্ি
আপনাকে আমরা প্রাথমমে খাকযের জনে Able Bodied Adult without Dependents (ABAWD) বকে মবকবচনা েমর োরণ আপমন োজ েরকে
সক্ষম এবং আপনার বামিকে কোনও বাচ্চা কনই,
আপমন প্রমে 36 মাস মপছু মেনমাকসর জনে প্রাথমমে খাকযের সুমবধাগুমে কপকে পাকরন যময আপমন োকজর প্রকয়াজনীয়ো পূরণ না েকরন।
আপমন কীভাদ্ি প্রাথমিক খাদ্যের সুমিধাগুমি ধদ্র রাখদ্িন
আপনাকে মেনমাকসর কবমি সমকয়র জনে আপনার সুমবধাগুমে ধকর রাখকে অবিেই মনম্নমেমখে োযযেোকপর মকধে এেটি বা োর কবমি েরকে হকব:
•

প্রমে মাকস ওয়ােয কেয়ার োযযক্রকমর মাধেকম কেচ্ছাকসবী োজ সম্পন্ন েরা। আপনাকে খাকযের সুমবধা ধকর রাখকে আপনার যে ঘণ্টা
কেচ্ছাকসবী োজ েরা আবিেে োর সংখো আপনার মামসে সুমবধার পমরমাণ মনধযারণ েরকব।

•

সপ্তাকহ গকি 20 ঘণ্টা বা মাকস গকি 80 ঘণ্টা োজ েরা।

•

কেকের অনুকমামযে কোনও মনযুমি বা প্রমিক্ষকণর োযযক্রকম অংিগ্রহণ, কযমন:

o

Basic Food Employment and Training (BFET). আরও েকথের জনে www.dshs.wa.gov/bfet কযখুন;

o

ওয়ােয কোসয ইকনাকেিন অোন্ড অপারচু মনটি অোক্ট Workforce Innovation and Opportunity Act )WIOA) এর অন্তেুয ি
োযযক্রমগুমে। আরও েকথের জনে https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/wioa কযখুন;

o

AmeriCorps VISTA; বা

o

Limited English Proficiency )LEP) 'র পথ।

অংশগ্রহদ্ের িাধাগুমি
আপমন এই োরকণ মাকস অন্তে 80 ঘণ্টা অংি মনকে না পারকে আমাকযর সকে কযাগাকযাগ েরুন:
•

িারীমরে বা মানমসে প্রমেবন্ধী হন;

•

কেবার অোন্ড ইন্ডামিজ Labor & Industries )L&I), প্রািন সসমনে প্রিাসন Veterans Administration বা কবসরোমর প্রমেবন্ধেো
মবমার কথকে সুমবধা পান;

•

এমন অবস্থায় বাস েকরন যা মনযুমিকে বাধা সৃমি েকর, কযমন যীঘযকময়াযী গৃহহীনো;

•

বয়স বা প্রমেবন্ধেোর োরকণ মনকজর পমরচযযা েরকে পাকরন না এমন কোনও বেমির পমরচযযা েকরন;

•

কোনও রাসায়মনে মনেয রোর মচমেৎসায় বা পুনবযাসন োযযক্রকম অংিগ্রহণ েকরন;

•

কবোরকের সুমবধার জনে আকবযন েকরকছন বা পান;

•

অন্তে অকধযে সমকয়র জনে স্কু কে নমথেু ি রকয়কছন; অথবা

•

িরণাথীকযর নগয সহায়ো(Refugee Cash Assistance) সুমবধা বা সমেু েে মঞ্জুমর েহমবে(Matching Grant Funds) পান।

আপনার য মিষয়গুমি মরদ্পার্ট করা আিশেক
আপনার বো আবিেে যময:

•
•
•

মামসে প্রকয়াজনীয় অংিগ্রহকণর ঘণ্টার সংখো সম্পন্ন েরকে না পাকরন।
আপনার োজ সপ্তাকহ 20 ঘণ্টার নীকচ চকে যায়।
আপনার পমরবাকরর আয় WAC 388-478-0060 এর সীমার উপকর চকে যায়।

আপমন এখাকন ABAWD এর প্রকয়াজনীয়ো সম্পকেয আরও েথে কপকে পাকরন www.dshs.wa.gov/abawd.
আপনার কোনও প্রশ্ন থােকে, কোনও প্রমিক্ষণ োযযক্রকমর সকে সংযুি হকে সহায়োর প্রকয়াজন হকে অথবা কোনও পমরবেয কনর মরকপােয েরার
প্রকয়াজন হকে আমাকযর 1-877-501-2233 নম্বকর কোন েরুন।
আপমন কোনও সুমবধার আকবযন েরকে, কোনও পযযাকোচনা জমা মযকে বা পমরবেয ন মরকপােয েরকে www.washingtonconnection.org -এ
আমাকযর োকছ আসকে পাকরন।
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