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Інформація про курс WorkFirst Orientation та про те, яким чином його здійснено, наведена у посібнику 

WorkFirst Handbook 1.4.2. 
 

ВІДЕОРЯД ТЕКСТ 
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Ласкаво просимо до курсу професійної орієнтації WorkFirst. 
Упродовж наступних хвилин ви отримаєте інформацію про програму 
тимчасової допомоги нужденним родинам (Temporary Assistance for 
Needy Families або TANF) та про програму WorkFirst.  

TANF – це програма грошової допомоги; WorkFirst – це програма, що 
дозволяє обирати різні ресурси та режими діяльності, які мають 
допомогти вам з пошуком роботи або з реалізацією інших планів на 
шляху досягнення родинних цілей.  

Ви отримаєте (якщо ще не отримали) пакет із брошурами та 
інформацією про наявні місцеві ресурси.  

Пропонуємо вам робити нотатки або ставити питання, що ви їх 
можете мати, щоб ми могли їх обговорювати після перегляду відео. 
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У штаті Вашингтон повнолітні особи мають право на допомогу у 
рамах програми TANF в обсязі не більше 60 місяців за все життя.  
 
Така допомога може включати в себе грошову допомогу, що ви її 
отримували в інших штатах. У певних обставинах термін вашої участі 
у програмі може бути продовжено. 
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WorkFirst може з’єднати вас із різними громадськими партнерами, 
які допоможуть вам набути трудового досвіду, отримати необхідні 
знання та навички, а також знайти роботу.  
 
Ми працюємо з багатьма партнерами та пропонуємо безліч ресурсів. 
Утім, найбільш значимі для нас партнерські відносини, то є відносини, 
які ми маємо з вами та вашою родиною. 
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Ми зустрінемося з вами, обговоримо вашу ситуацію та розробимо 
план вашої участі у заходах WorkFirst.  
 
Цей план буде створено виключно для вас з урахуванням цілей, які 
стоять перед вами, а також ваших потреб та потреб вашої родини.  
 
Обов’язково попереджайте нас про неможливість бути присутніми 
на тих чи інших зустрічах або заходах. Ми зазначимо нашу контактну 
інформацію у вашому плані. 

https://www.dshs.wa.gov/esa/chapter-1-engaging-parents-workfirst/14-workfirst-orientation
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Якщо ви припините участь або відмовитеся від участі в обраному для 
вас заході без поважної причини, ми можемо застосувати до вас 
санкції. Санкції можуть знизити вашу грошову допомогу на 40% або 
спричинити закриття вашого досьє в програмі TANF.  
 
Санкції не є нашою ціллю. Нашою ціллю є допомога вам та вашій 
родини у подоланні труднощів, пов’язаних із працевлаштуванням.  
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Проблеми у повсякденному житті виникають у кожного. Ми 
розуміємо, що такі проблеми можуть ускладнити роботу та 
підтримку родини.  
 
Необхідно пам’ятати, що звертання по допомогу та її прийняття 
можуть бути першим кроком на шляху подолання складних ситуацій.  
 
Ми встановимо з вами партнерські відносини, аби ви могли досягти 
свого власного успіху.  
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На час вашої участі у заходах програми WorkFirst ви можете 
скористатися супутніми послугами підтримки, доступними у вашому 
регіоні мешкання, у тому числі допомога з оплатою дитячого садка.  
 
Вам рекомендовано якомога швидше подати заяву на допомогу з 
доглядом за дітьми і проінформувати вашого соціального 
співробітника про доступність інших послуг підтримки, аби ви мали 
можливість брати повноцінну участь у заходах програми WorkFirst.  
 
Заяву на допомогу з доглядом за дітьми можна подати онлайн на 
сайті washingtonconnection.org або за телефоном 1-844-626-8687.  
 
Дякуємо вам!  Наступним кроком буде ваша консультація з вами 
щодо ваших можливостей та спільне створення плану. 

 


