اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻔﺎھم:

ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ

Statement of Understanding: Mid-Certification Review
ﺟﮭت اداﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏذاﯾﯽ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ-ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺳﮫ روش در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دارد ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
 .1ﺗﻠﻔﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ .1-877-501-2233
 .2از طرﯾﻖ ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم  DSHS 14-467و
• ﻓﮑس ﮐردن آن ﺑﮫ ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره 1-888-338-7410؛ ﯾﺎ
• ﭘﺳت ﮐردن آن ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ .TACOMA WA 98411،11699 PO BOX
 .3از طرﯾﻖ ﻣرور ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎ در دﻓﺗر ﻣﺣﻠﯽ ،اﻣﺿﺎ ﮐردن ،و ذﮐر ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾن ﻓرم.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ-ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺧود ﮔزارش دھﯾد:
• ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺷﺎﻧﯽ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﭘﻧﺎه ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺟدﯾد.
• ﺗﻐﯾﯾرات در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
• ﺗﻐﯾﯾرات در درآﻣد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ از ھر ﻣﻧﺑﻌﯽ .اﯾن ﺷﺎﻣل درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺣﻘوق ﺑﯾﮑﺎری ،ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ ،و ﭘﺷﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐودک ﻣﯽ ﺷود.
• 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.
• اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﮐودﮐﯽ ﻧدارﯾد ،و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻓرد ﺳﺎﻟم ﮐﻣﺗر از  20ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ اﺳت.
ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔرداﻧدن اﯾن ﻓرم آن را ﺑﺎ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد:
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن  DSHSﻣن را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ-ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧم و ﺗﻐﯾﯾرات وارده در ﺷراﯾط ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را طﺑﻖ WAC 388-418-0005
و  WAC 388-418-0011ﺑﮫ اطﻼع  DSHSﺑرﺳﺎﻧم.
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﮔر ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻏذاﯾﯽ دروغ ﺑﮕوﯾم ،ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺷده ام .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗم ﮐﮫ اﮔر DSHSرا از ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم ﺑﺎﯾد ﮔزارش
ﺑدھم ،ﻣطﻠﻊ ﻧﺳﺎزم ،ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺷده ام.
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﮔر اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم اﺷﺗﺑﺎه ھﺳﺗﻧد اراﺋﮫ دھم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﻣﺗﮭم ﺷوم.
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻟﻐو ﺻﻼﺣﯾت ﻓرد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ ،ﺟرﯾﻣﮫ ،ﯾﺎ ﺣﺑس.
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﮔر ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣزاﯾﺎی ﻣن را اﻓزاﯾش دھﻧد اراﺋﮫ ﻧدھم DSHS ،از اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣزاﯾﺎی ﻣن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺧواھد
ﮐرد.
• ﻣن ﻣﯽ داﻧم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﮔزارش ﺑرای اداره ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھم ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻣزاﯾﺎی ﻣن اﺛر ﺑﮕذارد.
• ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺷﮭﺎدت دروغ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮔزارش در اﺧﺗﯾﺎر  DSHSﻗرار ﻣﯽ دھم ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اطﻼع دارم ﺻﺣت دارﻧد.
اﻣﺿﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺎم ﭼﺎﭘﯽ

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ

STATEMENT OF UNDERSTANDING:
MID-CERTIFICATION REVIEW
)DSHS 02-611 PE (REV. 06/2015) Persian (Farsi / Dari

