জাস আইিড

ইি�িভজুয়াল েরসপি�িবিলিট �য্ান

(আইআরি

Individual Responsibility Plan (IRP)

েকাস ন�র

�াহক আইিড

যার জনয্ এই ওয়াক র্ফা�র্ ইি�িভজুয়াল েরসপি�িবিলিট 
আিম জািন েয:
• আমােক কাজ করেত হেব, কাজ খজ
ুঁ েত হেব বা কােজর জনয্ ��ত হেত হেব
• আিম অবশয্ই �েয়াজনীয়কাযর্কেমর্ অংশ� করব। না করেল , যিদ না এর জনয্ ভালকারণ না দশর্ােত পাির তাহেল আমােক জিরমানা
করা হেব। এটােক বলা হয় ওয়াকর্ফা�র্ িনেষধা�ার অব�া
• আমার উপর িনেষধা�া থাকার অথর্ হল
• আমার জনয্ অনুদান40% (চি�শ) অথবা এক বয্ি�র ভােগর পিরমােপ, দুেয়র মেধয্ যা েবিশ, েসই পিরমােণ �াস করা হ, অথবা
• আমার অনুদান ব� হেয় যােব যিদ আিম আমার অ-স�িতর ে�ে� কম� সা�াৎ বা বািড় পিরদশর্ন/িবক� িমিটংেয় অংশ�হণ ন
কেরন।
• যিদ ওয়াকর্ফা� অনুমিতর কারেণ আমার অনুদান কেম যা:
• িনেষধা�া েথেক েবর হেয় আসেত হেল আমােক অবশয্ই এধাধাের চার স�াহ আমারIRP অনুসরণ করেত হেব।
• একাধাের চার স�াহ আমােক যা করেত হেব তা করা হেয় েগেল, একাধাের আমার চার স�াহ অংশ�হেণর পরবত� মােসর শর
েথেক আমার িনেষধা�ার শাি� তুেল েনয়া হেব।
• আিম যিদ একাধাের দুই মাস অনুেমাদেনর মেধয্ অব�ান কির, আমার েকস ব� হেয় েযেত পাের
• আমার েকস ব� হেয় েগেল:
• নগদ অথর্ েপেত হেল তার আেগ আমােক পুনরায় আেবদন করেত হেবএবং একাধাের চার স�ােহর জনয অংশ�হণ করার �েয়াজন
হেত পাের।
• TANF/SFA পাওয়া েথেক আমােক �ায়ীভােব অেযাগয্ েঘাষণা কর হেত পাের অনুেমাদন েকস িতন (3) বার ব� হবার পের।
• আমার েকস মাচর্1, 2007 তািরখ েথেক ওয়াকর্ফা�র্ িনেষধা�ার কার
বার ব� হেয়েছ।
• TANF/SFA ভাতা পাওয়া কােল আমােক অবশয্ই িডিভশন অব চাই� সােপােট র্র িশশ সহায়তা সােথ সহেযািগতা করেত হেব, যিদ তা
করার েপছেন েকান ভাল কারণ না থােক। িশশ সহায়তার সফল সং�হ আমার নগদ অথর্ সহায়তা চািহদা অপসরেণ সাহাযয্ করেত পা
• আিম আমার জীবেন শধুম� 60 মাস TANF/SFA নগদ অথর্ ভাতা েপেত পির, যিদ না আিম এর েময়াদ বৃি�র েযাগয্তা অজর্ন না কে
থািক।
মােসর নগদ ভাতা বয্বহার কেরিছ
• আিম
• আমােক কাজ করেত হেব, কাজ খজ
ুঁ েত হেব বা কােজর জনয্ ��ত হেত হেব।যিদ েকান িনধর্ািরত কাযর্�েম উপ না হেত পাের, আিম
িনেচর তািলকার ন�েরর বয্ি�েক েফান করব
• আমােক �িত স�ােহ িনে� বিণর্ত পিরমােণর্র সমেয়র জনয্ কাযর্�মগেলা অবশয্ই স�াদন করে
যিদ েকান যুি�সংগত কারেণ আিম আমার �য্াণ অনুসরণ না করেত পাির, যত �ত স�ব আমেক অবশয্ই আমার ওয়াক র্ফা�র্ ে�া�
িবেশষ�/সমাজ কম�র সােথ েযাগােযাগ কের কাজ করেত হেব। যুি�সংগত কারেণর িকছু উদাহরেণর অ�ভু� থাকেছ:
• আিম অসু�তা বা আমার চাই� েকয়ার বা পিরবহেনর অ�তয্ািশত বয্থর্তার কারেণ আিম সা�াতকাের উপি�ত হেত পাির ন
• আিম জরির অব�ার (শারীিরক, মানিসক), বা আেবগজিনত) স�ুখীন হেয়িছ
• আিম পািরবািরক সংিহশতার িশকার হেয়িছ;
• আিম 13 বছর কম বেয়সী স�ােনর জনয্ আমার এলাকায় �হণেযাগয্মূেলয্, সিঠক চাই� েকয়ার খুঁেজ পাি�
• এই মহেতর্ই আমার একিট আইনী সমসয্া রে
• আমার একিট �িতব�� আেছ বা িনিদর্� অসু�তা রেয়েছ এবং আমােক কমর্সূিচর চািহদাপূরেণর সামথর্য্ েথেক িবরত েরেখেছ; অ
• আিম গরতর এবং দীঘর্ েময়ািদ �িতব�ী� সহ একজন পূণর্বয়� ব
• িবেশষ চািহদাস�� একজন স�ান বা �িতব�ী পূণর্বয়� বয্ি�র যেত্নর জনয্ আমার বািড়েত থাকা �ে
• আমার বয়স 55 তার েবিশ এবং আিম স�ােনর িপতামাতা নই; অথবা
• একিট িডএসএইচএ ফয্ািসিলেটটেরর িনকট আিম এসএসআ-এর জনয্ দরখা� করিছ
আিম যিদ এই �য্ােনর সােথ এমত না হই, েকস পযর্ােলাচনা এবংঅথবা �শাসিনক শনািন চাওয়ার অিধকার আমার রেয়েছ। শনািনর অনুেরা
জানােনার জনয্, আমােক অবশয্ই িনেচ আমার েকস ময্ােনজােরর �া�েরর তািরখ েথ90 িদেনর মেধয্, আমার কমুয্িনিট সািভর্েসস
(Community Services Office) অথবা অিফস অব অয্ডিমিনে�িটভ িহয়ািরং (Office of Administrative Hearings), DSHS, PO Box
42489, Olympia WA 98504-2489, েত েযাগােযাগ করেত হেব। আমােক ইি�িভজুয়াল েরসপি�িবিলিট �য্ােনর কিপ েদয়া হেয়েছ। শনািনে
িনেজই িনেজর �িতিধ� করা, েকৗসুিলর মাধয্েম অথবা আমার পছের েকান বয্ি� মাধয্েম �িতিনিধ� করার অিধকার আমার রেয়েছ।
েকাঅিডর্েনেটড িলগয্াল এডুেকশন অয্াডভ অয্া� েরফারাল CLEAR) এ পরবত� প�ায় েযাগােযাগ কের আিম িবনামূেলয্ আইনী পরবমশর্ ব
�িতিনিধ েপেত সমথর্ হেত পাের
• তােদর কমর্�েল েযে http://nwjustice.org/get-legal-help;
• আমার বয়স 60 এর কম হেল 1-888-201-1014 ন�ের েফান কের, অথবা
• আমার বয়স 60 বা তার েবিশ হেল 1-888-387-7111 ন�ের েফান কের, অথবা
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জাস আইিড

েকস ন�র

�াহক আইিড

েগাপানীয়তার চািহদা
আিম আমার কােজ উ�িতর জনয্, কাজ র�া করার জনয্, কাজ �হণ করার জনয্, কাজ েখাঁজার জনয্, বা আমার  �য্ান অন
করার জনয্ আিম সহায়তা পিরেষবার সাহায়য্ েপেত সমথর্ হেত পাির। সহায়তা পিরেষবার েকান িস�াে� আিম একজন না হেল, আ
েকস পযর্ােলাচনা এবংঅথবা শনািনর অনুেরাধ জানােত পাির। আমার জনয্ পরবত� ধরেনর সহায়তা পিরেষবার �েয়াজন হেল আি
আমার

ওয়াকর্ফা�র্ কমর্সূিচর িবেশষ�/জ কম�েক অনুেরাধ জানাব:

•

গািড় েমরামত

•

ডাইপার

•

লাইেস�/িফস

•

মাইেলজ

•

জামাকাপড়

•

িশ�ার বয্া

•

চুল কাটা

•

কােজর য�পািত

•

কাউে�িলং

•

বয্ি�গত পির�ার পির��ত

•

বােসর জনয্ পা

•

পিরবার পিরক�না

িনেষধা�া থাকা অব�ায়, আিম সহায়তা পিরেষবা (েযমন কােজর েপাশাক বা পিরবহেনর জনয্ অথর্) পাব না, েয পযর্� আিম আম
IRP অনুসরণ না করব।
আিম জািন েয, েকান যুি�সংগত কারণ ছাড়া আিম যিদ িডিভশন অব চাই� সােপাটর্ DCS)-এর সােথ সহেযািগতা করেত অ�ীকৃ িত
জানাই, আমার স�ান বা আমার উপর েকান �িতর হিক যুি�সংগত কারেণর অ�ভুর্। আিম অবিহত েয, আিম TANF সহায়তা েপেত
থাকেল, েয েকান ধরেনর সংগৃহীত িশশ সহায়তা ে�টেক পিরেশাধ করার জনয্ েরেখ েদয়া হে
আিম

আমার TANF/SFA পাওয়া ব� হেল, িডিসএস িশশ সহায়তা সং�হ করেব এবং আমােক পাঠােব, েয পযর্� আিম তা ব� করে

না বলব। আিম সহায়তা পিরেষবা, িনেষধা�া, এবং িশশ সহায়ত স�েকর্ বুেঝিছ
CASE MANAGER’S SIGNATURE

DSHS 14-381 BN (REV. 07/2014) Bengali

DATE

আমার �া�র

তািরখ

