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ﺿرورﯾﺎت ﻣﺟﺎز ﺑودن ﺑرای اﻋﺎﺷﮫ اوﻟﯾﮫ :
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣزاﯾﺎی ﺧود ﻻزم اﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑداﻧﯾد

Basic Food Eligibility Requirements:
What You Need to Know to Keep Your Benefits
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣدت زﻣﺎن ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺣدود اﺳت

ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟم ﺑدون اﺷﺧﺎص ﺗﺣت ﺗﮑﻠف ) (ABAWDدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﭼون ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد و طﻔل در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺿرورﯾﺎت وظﯾﻔﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده ﻧﺗواﻧﯾد ،ﺳﮫ ﻣﺎه از  36ﻣﺎه ﻣزاﯾﺎﯾﯽ اﻋﺎﺷﮫ اوﻟﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﻣزاﯾﺎی اﻋﺎﺷﮫ اوﻟﯾﮫ را ﭼطور ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد
ﺑرای ﺣﻔظ ﻣزاﯾﺎی ﺧود ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ذﯾل را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد:
•

ھر ﻣﺎه ذرﯾﻌﮫ ﭘروﮔرام  Workfareوظﯾﻔﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ را ﻣﮑﻣل ﮐﻧﯾد .ﻣﻘدار ﻣزاﯾﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وظﯾﻔﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﻣزاﯾﺎی اﻋﺎﺷﮫ
ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .

•

ﺑطور اوﺳط  ۲۰ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ  ۸۰ﺳﺎﻋت در ﻣﺎه ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.

•

در ﭘروﮔرام اﺷﺗﻐﺎل ﯾﺎ ﺗرﻧﯾﻧﮓ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده وﻻﯾﺗﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﯾد ﻣﺎﻧﻧد:
o

اﺷﺗﻐﺎل و ﺗرﻧﯾﻧﮓ اﻋﺎﺷﮫ اوﻟﯾﮫ ) (BFETﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ  www.dshs.wa.gov/bfetﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد،

o

ﭘروﮔرام ھﺎی ﺷﺎﻣل ﺷده در ﻗﺎﻧون ﻧوآوری و ﻓرﺻت ﻧﯾروی ﮐﺎر ) .(WIOAﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services -offices/wioaﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد،

o
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o

ﻣﮭﺎرت ﻣﺣدود در ﻣﺳﯾر ﯾﺎدﮔﯾری ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ).(LEP

ﻣواﻧﻊ اﺷﺗراک
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دﻻﯾل ذﯾل ﺣداﻗل  80ﺳﺎﻋت اﺷﺗراک ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد:
•

ﻣﻌﻠول ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ھﺳﺗﯾد،

•

از اداره وظﯾﻔﮫ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ) ،(L&Iﻣدﯾرﯾت ﻋﺳﮑرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﻋد ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣزاﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،

•

ﻣﺷﮑﻠﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺗﻐﺎل ﺷﻣﺎﺳت ﻣﺛﻼ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑودﻧد طوﻻﻧﯽ ﻣدت،

•

ﻣراﻗب اﺷﺧﺎص ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺻﻐر ﺳن ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد،

•

در ﺗداوی ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﭘروﮔرام اﺻﻼﺣﯽ اﺷﺗراک دارﯾد،

•

ﺑرای ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾﮑﺎری ﺗﻘﺎﺿﺎ داده اﯾد ﯾﺎ آن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،

•

ﺑﺻورت ﻧﯾﻣﮫ وﻗت در ﻣﮑﺗب راﺟﺳﺗر ﮐرده اﯾد ،ﯾﺎ

•

ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻘدی ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ ﯾﺎ اﻋﺎﻧت ﻣﺷﺎﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد راﭘور دھﯾد
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد اﮔر:
•
•
•

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﺎﻋﺎت اﺷﺗراک ﺿروری در ﯾﮏ ﻣﺎه را ﻣﮑﻣل ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از  20ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﻣﯽ رﺳد.
ﻋواﯾد ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ از ﻣﺣدود  WAC 388-478-0060ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺿرورﯾﺎت  ABAWDرا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در  www.dshs.wa.gov/abawdﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوال داﺷﺗﯾد ﯾﺎ ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﭘروﮔرام ﺗرﻧﯾﻧﮓ ﯾﺎ ﺑرای راﭘور دادن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﺿرورت داﺷﺗﯾد ﺑﺎ ﻧﻣﺑر  1-877-501-2233ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس
ﺷوﯾد.
ﺑرای ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ارﺳﺎل ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ راﭘور دادن ﺗﻐﯾﯾرات ،ﻣﺎ را در اﯾﻧﺟﺎ  www.washingtonconnection.orgﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد.
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