सम्झौताका �ववरणह:

मध्-प्रमाणपत्र स

Statement of Understanding: Mid-Certification Review
नगद वा खाद्य सहायता प्रािप्तलाई जार� , तपा�ले मध्-प्रमाणपत्र समी�ा पूरगनु
ा र

तीनवटा त�रका छन ्:

तपा�को समी�ा पूरा गनर् तपा�सँग

1. फोनद्वरा 1-877-501-2233 मा कल गरे र
2. फाराम DSHS 14-467 भरे र र
• हामीलाई यो समी�ा 1-888-338-7410 मा फ्याक्स गर; वा
• हामीलाई यो समी�ा PO BOX 11699, TACOMA WA 98411 मा पत्राचार गरे
3. हाम्रो स्थानीय कायार्लयमा तपा�को हालको प�रिस्थ�तहरूलाई ध्यानमा राखममा हस्ता�र र �म�त उल्लेख गरे
तपा�ले आफ्नो मध-प्रमाणपत्र समी�ामा के �रपोटर् गन:
• ठे गानामा भएको प�रवतर्न र नयाँ ठेगानामा तपा�को बसोबास लागत
• तपा�को घरमा बसोबास गन� सदस्यहरूमा भएको प�रवतर्न
• कु नै प�न स्रबाट तपा�को घरे लु आम्दानीमा एको प�रवतर्नहरू।  यसमा का, बेरोजगार� भत्त, सामािजक सुर�ा, श्रम तथ
उद्योग र बाल सहायताबाट प्राप्त आम्दानी समाव

• कु नै प�न बाल सहायतामा भएका प�रवतर्नहरू जसका ला�ग तपा�ले आफूसँग बसोबास नगन� बच्चाको ला�ग कानूनी रूपमा भुक
गनर् आवश्यक 

• य�द तपा�को घरमा बालबा�लका छै नन ् र स�म व्यिक्तको कायर् घण्टा हप्20 घण्टाभन्दा तल भएम
ध्यानपूवर्क पढ्नुहोस् र यस फारामलाई �फतार् पठाउनुपूवर् हस्ता�र गन:
• म बुझ्दछु �क मलाईDSHS ले यो मध्-प्रमाणपत्र समी�ा पूरा गनWAC 388-418-0005 र WAC 388-418-0011 अनुसार 
मेरो घरायसी प�रिस्थ�तहरूमा भएको प�रवतर्नहरू बारDSHS लाई बताउन आवश्यक ठहर गछर

• म बुझ्दछु �क नगद वा खाद्य लाभहरू प्राप्त गनर्का ला�ग मैले झूटो बोलेमा यो मेरो अपराध हुन्छ।  म यो प�न बुझ्दछु
�रपोटर् गनुर्पन� मलाई थाहा भएको केहकुरा मैले DSHS लाई भ�नन भने यो अपराध हो।

• म बुझ्दछु �क य�द मैले मलाई थाहा भएको जानकार�लाई गलत रूपमा उपलब्ध गराउँछु भने मलाई अपराधको अ�भयोग लगा
स�कनेछ।  

• म बुझ्दछु �क खाद्य सहायता �नयमहरू तोडेकोमा सजायहरूको रूपमा खाद्य सहायता प्राप्त गनर्बाट , ज�रवाना लाग्ने
वा जेल सजाय भोग्नुपन� जस्ता कुरा समावेश छन

• म बुझ्दछु �क य�द मैले मेरो लाभहरूलाई बढाउन सक्ने प�रवतर्नहरूका प्रमाण प्रदान गDSHS ले मेरा लाभहरू �नधार्र
गनर् यी प�रवतर्नहरू प्रयोग गन

• म बुझ्दछु �क मैले यस �रपोटर्मा �वभागलाईताएका कुराले मेरा लाभहरूमा प्रभाव पानर् सक ्न
• म झूटो बयानको सजाय अन्तगर्त स्पष्टपानर् च ाहन्छु �क मैले यस�रपDSHS लाई बताएको जानकार� मलाई थाहा भएसम्म
सत्य र सह� छ
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