ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD)

Вимоги на право отримувати основні продукти харчування:
Що ви маєте знати, щоб зберегти ваші пільги
Basic Food Eligibility Requirements: What You Need to Know to Keep Your Benefits
Пільги надаються протягом обмеж еного часу, поки ви не працюєте
Ви в в ажаєтеся нами працездатною пов нолітньою особою без утриманців (ABAWD) у рамках програми Basic Food (Основ ні
продукти харчув ання), оскільки в и працездатні та не маєте дітей в родині.
Якщо в и не задов ольняєте в имогам щодо працев лаштув ання, в и можете отримув ати допомогу за програмою Basic Food
(Основ ні продукти харчув ання) лише протягом трьох із 36 місяців .
Яким чином зберегти право на отримання допомоги за програмою Basic Food
Ви маєте в жити одного або декількох з нав едених нижче заходів , щоб отримув ати допомогу протягом більше ніж трьох місяців .
•

Працюв ати в олонтером у програмі Workfare кожного місяця. Об'єм в аших щомісячних пільг в изначає кількість годин, яку в и
мусите в ідпрацьов ув ати в олонтером, щоб утримув ати прав о на отримання допомоги на придбання продуктів харчув ання.

•

Працюв ати щонайменше 20 годин на тиждень або 80 годин на місяць в середньому.

•

Брати участь у програмі працев лаштув ання або підготов ки, що в изнана штатом, зокрема:

o

В програмі Basic Food Employment and Training (BFET) (Працев лаштув ання та підготов ка для отримання основ ного
харчув ання) Щоб отримати додатков у інформацію, в ідв ідайте: w ww.dshs.wa.gov/bfet;

o

В програмах, що згадані в Законі про онов лення трудов их ресурсів та можлив ості професійного розв итку/зростання
(Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA) Щоб отримати додатков у інформацію, в ідв ідайте:
https://w ww.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/w ioa;

o
o

В програмі AmeriCorps VISTA; або
В програмі для осіб з обмеженим в олодінням англійською мов ою Limited English Proficiency (LEP) Pathw ay

Фактори, які мож уть перешкодити баж аючим взяти участь у програмі
Проінформуйте нас, якщо в и не можете працюв ати принаймні 80 годин на місяць через те, що в и:
•

Маєте фізичні або психічні в ади;

•

Отримуєте пільгов е обслугов ув ання в ід Департаменту праці й промислов ості (Labor & Industries, L&I), Адміністрації
в етеранів (Veterans Administration), або в рамках прив атної програми страхув ання;

•

Мешкаєте в умов ах, які не передбачають пов ноцінне працев лаштув ання, приміром в и трив алий час є безхатченком;

•

Доглядаєте за особою, в ік або інв алідність якої не дозв оляють їй доглядати за собою самостійно;

•

Берете участь у заходах, що мають на меті лікув ання в ід залежності в ід психоактив них речов ин, або у програмі
реабілітації;

•

Подали заяв у на отримання пільг для безробітних або отримуєте такі пільги;

•

Відв ідуєте школу принаймні полов ину дня; або

•

Отримуєте грошов у допомогу для біженців або кошти аналогічних грантів .

Інформація, яку ви маєте повідомляти
Ви маєте проінформув ати нас, якщо:

•
•
•

Ви не можете в ідпрацюв ати необхідну кількість годин на місяць.
Кількість в аших робочих годин складає менше 20 годин на тиждень.
Дохід в ашої родини перев ищує ліміт, в казаний у WAC 388-478-0060.

Більш детальну інформацію про в имоги до працездатних пов нолітніх осіб без утриманців (ABAWD) можна отримати за
адресою w ww.dshs.wa.gov/abaw d.
Зателефонуйте нам за номером 1-877-501-2233, якщо в и потребуєте допомоги із пошуками програми працев лаштув ання, або
якщо у в ас в иникли питання, в ам необхідна допомога, або в ам необхідно пов ідомити про зміни.
Також в и можете зайти на наш в еб-сайт за посиланням w ww.washingtonconnection.org та запов нити заяв у на пільги, надати
документи на розгляд та спов істити про зміни.
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