ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD)

आधारभूत खा� योग्यता आवश्यकताह�:
तपा�लाई आफ्ना लाभह� रा�े बारे मा थाहा पाउन के आवश्यक �न्छ
Basic Food Eligibility Requirements: What You Need to Know to Keep Your Benefits
तपा � ले काय र् ग �ररहनु भ एको छै न भ ने तपा�का लाभह� सीिमत छ न्
हामीले तपा� कायर् गनर् सक्षम भएको र तपा�को घरायसीमा कुनै बालबािलका नभएको कारणले तपा�लाई आधारभूत खा�को लािग Able Bodied Adult w ithout
Dependents (ABAWD) को िवचार गछ�।
तपा�ले कायर् आवश्यकताह�लाई पूरा गनुर्भ एको छै न भने तपा�ले �त्येक 36 मिहनामा तीन मिहनाको लािग आधारभुत खा� लाभह� �ा� गनर् स�ु�न्छ।
तपा � का आधारभ तू खा� लाभह�लाई कसरी रा�े
तपा�ले तीन मिहना भन्दा धेरै समयसम्म आफ्ना लाभह�लाई रा� िन� ��याकलापह� मध्य एक वा धेरै गनुर्पछर् :
•

�त्येक मिहना वकर्फेयर कायर्�मबाट स्वयंसेव क कायर् पूरा गनुर्होस्। तपा�को मािसक लाभको मा�ाले आफ्ना खा� लाभह�लाई रा� स्वयंसेव क ब�ुपन� समयको
संख्यालाई िनधार्रण गछर् ।

•

औसतमा ह�ाको 20 घण्टा वा मिहनाको 80 घण्टा कायर् गनुर्होस्।

•

राज्य�ारा स्वीकृत रोजगार वा �िशक्षण कायर्�ममा सहभागी �नुहोस् जस्तै:

o

आधारभूत खा� रोजगार तथा �िशक्षण (BFET)। थप जानकारीको लािग w ww.dshs.wa.gov/bfet;

o

कायर्ब ल नव�वतर्न तथा अवसर ऐन (WIOA) मा समावेश ग�रएका कायर्�मह�। थप जानकारीको लािग https://w ww.dshs.wa.gov/esa/communityservices-offices/wioa मा जानुहोस्;

o

AmeriCorps VISTA; वा

o

सीिमत अं� ेज ी �वीणता (LEP) पाथवे।

सहभ ािगतामा अ वरोधह�
तपा�मा िन� कुराह� भएको कारणले कम्तीमा पिन मिहनाको 80 घण्टा सहभागी �न असक्षम �नु�न्छ भने हामीलाई सम्पकर् गनुर्होस्:
•

शारी�रक वा मानिसक �पमा अक्षम भएका छन्:

•

लाभह� �म र उ�ोगह� (L&I), भेटे रन्स �शासन वा नीिज असक्षमता बीमाबाट लाभह� �ा� गनुर्होस्;

•

रोजगारी रो�े अवस्थामा ब�ुहोस। जस्तै दीघर्कािलन घरबारिवहीनता;

•

उमेर वा असक्षमताको कारणले स्याहार नगन� �ि�लाई स्याहार गनुर्होस्;

•

रसायन िनभर्रता उपचार वा पुनसुर्धार कायर्�ममा सहभागी �नुहोस्;

•

बेरोजगारी लाभह�को लािग आवेदन �दने वा �ा� गनुर्होस्;

•

कम्तीमा आधा समय िव�ालयमा भएका छन; वा

•

शरणाथ� नगद सहयोग लाभ वा िमलान अनुदान कोषह� �ा� गनुर्होस्।

तपा � ले � रपोटर् ग नुपर् न� कु राह�
य�द िन� कुराह� भयो भने तपा�ले हामीलाई बताउनुपछर् :

•

तपा�ले मिहनामा आवश्यक सहभािगता समय पूरा गनर् स�ु�ँदैन।

•

तपा�को काम ह�ामा 20 घण्टा भन्दा तल झछर् ।

•

तपा�को प�रवारको आम्दानीको सीमा WAC 388-478-0060 अत्यािधक �न्छ।

तपा�ले w ww.dshs.wa.gov/abawd मा ABAWD आवश्यकताह�को बारे मा थप जानकारी फेला पानर् स�ु�न्छ।
तपा�सँग ��ह� छन्, �िशक्षण कायर्�ममामा जडान �न सहायता आवश्यकता �न्छ वा प�रवतर्नह�को �रपोटर् गनर् आवश्यक �न्छ भने 1-877-501-2233 मा हामीलाई
फोन गनुर्होस्।
तपा� लाभह�को लािग आवेदन �दन, समीक्षा पेश ॐ गनर् वा प�रवतर्नह� �रपोटर् गनर् w ww.washingtonconnection.org मा जान स�ु�न्छ।
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