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ﻣزاﯾﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺑﺳﯾد ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘرداﺧت ھﺎ در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻋﻠت زﯾر ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

از درﺧواﺳت ﺧود ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺻرف ﻧظر ﮐرده اﯾد.WAC 110-15-0120 .
طﺑﻖ  WAC 110-15-0005ﮐودک واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧدارﯾد.
دﯾﮕر در واﺷﯾﻧﮕﺗن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾدWAC 110-15-0005 .
طﺑﻖ  WAC 110-15-0030ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗرک ﻻزم را ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﯾد ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﭘرداﺧت آن ﻧدارﯾد.
طﺑﻖ  WAC 110-15-0005درآﻣد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر از ﺣداﮐﺛر ﻣﻘدار ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺳوﺑﺳﯾد ﺷوﯾد.
طﺑﻖ  WAC 110-15-0005ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر از ﺣداﮐﺛر ﻣﻘدار ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺳوﺑﺳﯾد ﺷوﯾد.
طﯽ  14روز ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺣرﻓﮫ ی  Workfirstﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﻧﺷده اﯾد.WAC 110-15-0110.
طﯽ  14روز ﻣﺷﻐول ھﯾﭻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ای ﻧﺷده اﯾد. WAC 110-15-0110.
ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درآﻣد درﺧواﺳت ﺷده را ﺷﺎﻧزده روز ﻗﺑل ﯾﺎ در ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﺧود ﮔزارش دھﯽ درآﻣد ﺷﻐل ﺟدﯾد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻔرﺳﺗﺎده اﯾد.WAC 110-15-0110 .
طرح ) Homeless Grace Periodدوره ﻣﺎزاد ﺑرای ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ھﺎ( ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﯾد ﯾﺎ ﻧﺷده اﯾد.WAC 110-15-0023 :
ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ای اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ،WorkFirst ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ھﺳﺗﯾد.
ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درآﻣد درﺧواﺳت ﺷده را ﺗﺎ آﺧر دوره ی ﻣﺎزاد ﺑرای ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد.
ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗرک ﻣﻌوق را ﺑﭘردازﯾد ،ﯾﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﭘرداﺧت آن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺣﻘوق دادرﺳﯽ
اﮔر ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن دﻓﺗر ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ اداره دادرﺳﯽ ھﺎی اداری ﺑﮫ آدرس
 Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA 98504-2489درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺑدھﯾد .ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺑدھﯾد:
• ﻗﺑل ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دﻋوی ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر  10روز ﺑﻌد از ارﺳﺎل اﻋﻼﻣﯾﮫ اﯾن دﻋوی ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ،اﮔر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣزاﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اداﻣﮫ
درﯾﺎﻓت آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ
• طﯽ  90روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻧﺎﻣﮫ.
در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ،ﺣﻖ دارﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ وﮐﯾل ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ
درﯾﺎﻓت ﻣﺷﺎوره ﻗﺎﻧوﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ای ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .اﮔر ﺳﺋواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣرﮐز اراﺋﮫ ﺷده در ﻓوق ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﺳﺋواﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﻓوق ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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