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 اظھارنامھ تفاھم:
 بررسی گواھی میانھ

Statement of Understanding: Mid-Certification Review  

 سھ روش در اختیار شما قرار دارد تا بررسی خود را تکمیل کنید: میانھ را تکمیل کنید.-جھت ادامھ دریافت کمک مالی یا غذایی، شما باید یک بررسی گواھی

 .2233-501-877-1ا تلفنی از طریق تماس ب .1

 و  DSHS 14-467 از طریق تکمیل فرم .2

 ؛ یا7410-338-888-1فکس کردن آن بھ ما از طریق شماره  •

 .PO BOX ،TACOMA WA 98411 11699 پست کردن آن برای ما با صندوق پستی •

 از طریق مرور شرایط فعلی خود با ما در دفتر محلی، امضا کردن، و ذکر تاریخ در این فرم. .3

 میانھ خود گزارش دھید:-آنچھ کھ باید در بررسی گواھی

 تغییر نشانی و ھزینھ ھای سرپناه شما در یک نشانی جدید. •

 تغییرات در کسانی کھ در خانھ شما زندگی می کنند. •

 ع، و پشیبانی از کودک می شود.. این شامل درآمد ناشی از کار، حقوق بیکاری، تامین اجتماعی، کار و صنایھر منبعیتغییرات در درآمد خانھ شما از  •

 تغییرات در ھر گونھ پشتیبانی از کودک کھ از نظر قانونی شما ملزم بھ پرداخت آن برای کودکی ھستید کھ با او زندگی نمی کنید. •

 ساعت در ھفتھ است. 20اگر شما در خانھ کودکی ندارید، و یک ساعت کار فرد سالم کمتر از  •

 ن را با دقت مطالعھ نمایید و امضا کنید:قبل از بازگرداندن این فرم آ

 WAC 388-418-0005میانھ را تکمیل کنم و تغییرات وارده در شرایط خانھ خود را طبق -من را ملزم می کند تا این بررسی گواھی DSHSمن می دانم کھ قوانین  •
 برسانم. DSHSبھ اطالع  WAC 388-418-0011و 

را از چیزی کھ می دانم باید گزارش  DSHSمن می دانم کھ اگر برای دریافت مزایای مالی و غذایی دروغ بگویم، مرتکب جرم شده ام. بھ عالوه مطلع ھستم کھ اگر •
 بدھم، مطلع نسازم، مرتکب جرم شده ام.

 ارتکاب جرم متھم شوم.من می دانم کھ اگر اطالعاتی را کھ می دانم اشتباه ھستند ارائھ دھم، ممکن است بھ  •

 من می دانم کھ مجازات نقض قوانین کمک غذایی عبارتست از لغو صالحیت فرد برای دریافت کمک غذایی، جریمھ، یا حبس. •

ای من استفاده نخواھد از این تغییرات برای تعیین مزای DSHSمن می دانم کھ اگر مدارک مربوط بھ تغییرات را کھ می توانند مزایای من را افزایش دھند ارائھ ندھم،  •
 کرد.

 من می دانم آنچھ کھ در این گزارش برای اداره توضیح می دھم، می تواند بر مزایای من اثر بگذارد. •

 قرار می دھم، تا جاییکھ اطالع دارم صحت دارند. DSHSمن با توجھ بھ مجازات شھادت دروغ اعالم می کنم کھ اطالعاتی کھ در این گزارش در اختیار  •
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