PO BOX 11699
TACOMA WA 98411-669

Appointment ti Interview para iti Aplikante
Interview Appointment for Applicant

Date

Numero ti TTY / TD: 800-209-5446
Libre a Numero: 877-501-2233

Client's Name and Address

Numero ti ID ti Kliyente: Client ID

Ay-ayaten nga Client's Name

:

Naawat mi ti aplikasyon mo idi Date
. Masapul a kumletoem ti interview agingga iti Date
. Mabalin
nakami nga tawagan iti 877-501-2233 wenno umay ka iti opisina. Dagiti oras ti interview ket Lunes anginggat Biyernes iti
nagbaetan ti 8:00 a.m. ken 3:00 p.m. malaksid kadagiti bakasyon ti estado.
Lokasyon:
CSO Name and Street Address

No awan manggeg mi manipud kenka agingga ti Date
mapagkedkedan.

, ti aplikasyon mo para iti

Basic Food

Cash ket

Mapagkedkedan ti dawat para iti tulong no awan ti pannaka-interview.
Daytoy ket listaan dagiti banbanag a mabalin nga kasapulam iti pannaka-interview:
 Dagiti Numero ti Social Security para kadagiti tao nga pagap-aplikaram
 Pammaneknek ti pannakipagilim wenno legal nga estado a gangannaet a kas pasaporte ti U. S., dagiti rekord ti
pannakayanak, dagiti dokumento ti imigrasyon.
 Pakakitaan ti kinasiasino a kas ladawan ti ID
 Pakakitaan ti kita a kas kadagiti kopya ti tseke, dagiti stub ti tseke, dagiti surat wenno kasuratan manipud iti siasinoman a
mangmangted ti kuwarta iti sangakabbalayam
 Pakakitaan kadagiti sanikua a mabalin nga kupkupikopam a kas iti rehistro ti lugan, kasuratan ti banko, dagiti stock, dagiti
bono, dagiti polisa ti seguro ti biag
 Pakakitaan dagiti gastos para iti pannaka-aywan ti ubing wenno pannaka-aywan ti dependente a nataengan kas iti resibo
manipud iti provider
 Pakakitaan iti gatad ti balay kas iti pagbayadan ti salda, dagiti pagbayadan ti buwis, seguro ti agtagikua ti balay, dagiti
resibo ti upa, kopya ti pangrentam, dagiti bill ti yutilidad, surat manipud iti apo ti daga
 Sabali pay a pakakitaan kas iti saan a nabayadan nga bill ti medikal, dagiti premyum ti seguro ti salun-at, panagbaliw ti
imigrasyon mo wenno istado ti pannakipagilim, panagsikog nga adda naituding nga aldaw ti panagpasngay, suporta ti
panagadaptar wenno dagiti bayad ti foster a pannakaay-wan
Mabalin mo ti:
 Agaplay para kadagiti benepisyo, agisubmitir ti repaso, wenno agreport kadagiti panagbalbaliw iti
www.washingtonconnection.org
 I-fax ti impormasyon kadakami iti 888-338-7410
Isurat ti bukod nga ID ti kliyente iti isuamin a kopya nga ipatulod mo kadakami. Ti bukod mo nga ID ti kliyente ket
.
Tapno kontaken ti mangimatmaton iti kaso ti WorkFirst wenno sosyal a trabahador, tawagan ti Phone Number (include area code)
.
Tawagan ti 877-501-2233 tapno iproseso ti aplikasyon wenno repaso, agreport kadagiti panagbalbaliw, wenno agdamag
kadagiti salsaludsod.
Maidawat a tumawag ka no adda dagiti saludsod mo panggep iti daytoy nga surat.
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ID ti Kliyente

