ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD)

आधारभत
ू खाद्य योग्यता आवश्यकताहरू:

तपा�लाई आफ्ना लाभहरू राख्ने बारे मा थाहा पाउन के आवश्यक हुन्छ

Basic Food Eligibility Requirements: What You Need to Know to Keep Your Benefits
तपा�ले कायर् ग�ररहनु भएको छै न भने तपा�का लाभहरू सी�मत छन ्
हामीले तपा� कायर् गनर् स�म भएको र तपा�को घरायसीमा कुनै बालबा�लका नभएको कारणले तपा�लाई आधारभूत खाद्यको ला�ग Able Bodied Adult
without Dependents (ABAWD) को �वचार गछ�।

तपा�ले कायर् आवश्यकताहरूलाई परू ा गनुभ
र् एको छै न भने तपा�ले प्रत्येक 36 म�हनामा तीन म�हनाको ला�ग आधारभुत खाद्य लाभहरू प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ।
तपा�का आधारभत
ू खाद्य लाभहरूलाई कसर� राख्ने
तपा�ले तीन म�हना भन्दा धेरै समयसम्म आफ्ना लाभहरूलाई राख्न �नम्न �क्रयाकलापहरू मध्य एक वा धेरै गनप
ुर् छर् :
•

प्रत्येक म�हना वकर्फेयर कायर्क्रमबाट स्वयंसेवक कायर् परू ा गनह
े क
ुर् ोस ्। तपा�को मा�सक लाभको मात्राले आफ्ना खाद्य लाभहरूलाई राख्न स्वयंसव
बन्नुपन� समयको संख्यालाई �नधार्रण गछर् ।

•

औसतमा हप्ताको 20 घण्टा वा म�हनाको 80 घण्टा कायर् गनह
ुर् ोस ्।

•

राज्यद्वारा स्वीकृत रोजगार वा प्र�श�ण कायर्क्रममा सहभागी हुनह
ु ोस ् जस्तै:

o

आधारभूत खाद्य रोजगार तथा प्र�श�ण (BFET)। थप जानकार�को ला�ग www.dshs.wa.gov/bfet;

o

सफल रोजगार प्रारम्भ गन� स्रोतहरू (RISE) पाइलट (�कङ्ग वा �पयसर् काउण्ट�हरू)। थप जानकार�को ला�ग www.dshs.wa.gov/RISE;

o

कायर्बल नवप्रवतर्न तथा अवसर ऐन (WIOA) मा समावेश ग�रएका कायर्क्रमहरू। थप जानकार�को ला�ग
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/wioa मा जानुहोस ्;

o

AmeriCorps VISTA; वा

o

सी�मत अंग्रेजी प्रवीणता (LEP) पाथवे।

सहभा�गतामा अवरोधहरू
तपा�मा �नम्न कुराहरू भएको कारणले कम्तीमा प�न म�हनाको 80 घण्टा सहभागी हुन अस�म हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्:
•

शार��रक वा मान�सक रूपमा अ�म भएका छन ्:

•

लाभहरू श्रम र उद्योगहरू (L&I), भेटेरन्स प्रशासन वा नीिज अस�मता बीमाबाट लाभहरू प्राप्त गनह
ुर् ोस ्;

•

रोजगार� रोक्ने अवस्थामा बस्नह
ु ोस। जस्तै द�घर्का�लन घरबार�वह�नता;

•

उमेर वा अस�मताको कारणले स्याहार नगन� व्यिक्तलाई स्याहार गनह
ुर् ोस ्;

•

रसायन �नभर्रता उपचार वा पन
र् ार कायर्क्रममा सहभागी हुनह
ु स ुध
ु ोस ्;

•

बेरोजगार� लाभहरूको ला�ग आवेदन �दने वा प्राप्त गनह
ुर् ोस ्;

•

कम्तीमा आधा समय �वद्यालयमा भएका छन; वा

•

शरणाथ� नगद सहयोग लाभ वा �मलान अनुदान कोषहरू प्राप्त गनह
ुर् ोस ्।

तपा�ले �रपोटर् गनप
ुर् न� कुराहरू
य�द �नम्न कुराहरू भयो भने तपा�ले हामीलाई बताउनुपछर् :

•

तपा�ले म�हनामा आवश्यक सहभा�गता समय पूरा गनर् सक्नुहुँदैन।

•

तपा�को काम हप्तामा 20 घण्टा भन्दा तल झछर् ।

•

तपा�को प�रवारको आम्दानीको सीमा WAC 388-478-0060 अत्या�धक हुन्छ।

तपा�ले www.dshs.wa.gov/abawd मा ABAWD आवश्यकताहरूको बारे मा थप जानकार� फेला पानर् सक्नुहुन्छ।

तपा�सँग प्रश्नहरू छन ्, प्र�श�ण कायर्क्रममामा जडान हुन सहायता आवश्यकता हुन्छ वा प�रवतर्नहरूको �रपोटर् गनर् आवश्यक हुन्छ भने 1-877-501-2233 मा
हामीलाई फोन गनह
ुर् ोस ्।

तपा� लाभहरूको ला�ग आवेदन �दन, समी�ा पेशॐ गनर् वा प�रवतर्नहरू �रपोटर् गनर् www.washingtonconnection.org मा जान सक्नुहुन्छ।
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