Imong Mga Katungod ug Mga
Responsibilidad sa Hinabang
nga Kwarta ug Pagkaon

NGALAN SA KLIYENTE (ULO SA PANIMALAY)
NUMERO SA ID SA KLIYENTE

Imong mga Katungod (Ikaw Kinahanglang)
• Mohatag kanamo og impormasyon nga among gikinahanglan aron makadesisyon kon kwalipikado ka.
• Mohatag kanamo og pamatuod kon kini gikinahanglan. Mahimong makuha namo kini alang kanimo. Ang
impormasyon nga imong ihatag sa departamento mailalom sa beripikasyon sa mga opisyal sa pederal ug estado. Ang
beripikasyon mahimong maglakip og follow-up nga mga pagkontak gikan sa kawani sa departamento lakip ang mga
imbestigador sa pagpanglimbong.
• Ang impormasyon nga gi-report ngadto sa Department of Social and Health Services (Departamento sa Mga
Serbisyo sa Sosyal ug Panglawas) mahimong makaapekto sa kwalipikasyon para sa health care coverage nga gihatag
sa Health Care Authority (Awtoridad sa Pag-atiman sa Panglawas) ug sa Health Benefit Exchange (Exchange sa
Benepisyo sa Panglawas).
• Mag-report sa mga kausaban (pananglitan address, kinitaan, ubp.) sigun sa gikinahanglan sa WAC 388-418-0005.
I-report kini sa ika-10 sa sunod sa buwan.
• Mukooperar sa Division of Child Support (Dibisyon sa Suporta sa Bata, DCS) kon imong dawaton ang TANF nga
grant. Ikaw kinahanglang motabang sa DCS sa pag-establisar, pag-usab, o pagpatuman sa child support para sa (mga)
bata nga anaa sa imong pag-atiman, ug i-establisar ang paternity (kon gikinahanglan). Ikaw kinahanglang mukooperar sa
DCS kon makapakita ka nga duna kay maayong rason nga motuo nga ang pagpakig-kooperar sa DCS magbutang
kanimo, sa imong mga bata, o sa mga bata nga anaa sa imong pag-atiman sa risgo sa kadaot gikan sa noncustodial nga
ginikanan.
• Mag-apply para sa ug maghimo og rasonableng mga paningkamot aron makakuha og potensyal nga kinitaan gikan sa
laing mga tinubdan kon mohangyo ka o makadawat og hinabang nga kwarta.
• Magkumpleto sa gikinahanglang mga report ug mga review.
• Mosunod sa mga kinahanglanon sa trabaho para sa hinabang nga kwarta ug hinabang nga pagkaon.
• Mosulti kanamo kon gusto nimong lain ang mogamit sa imong hinabang sa pagkaon alang kanimo.
• Makig-kooperar sa among mga review sa Quality Control.
• Mogamit sa hinabang nga pagkaon para lamang mopalit og pagkaon para sa mga membro sa imong panimalay.
• Mogamit sa hinabang nga kwarta para lamang sa benepisyo sa mga membro sa imong panimalay.
• Ikaw kinahanglang mohatag og mga Social Security Number (Sosyal Seguridad Numero, SSN) o estado sa
imigrasyon para lamang sa mga tawo nga nag-apply para sa hinabang. Kon mopili ka nga dili mohatag og mga SSN o
estado sa imigrasyon para sa wala-mag-apply nga mga membro sa panimalay, ang mga kinitaan ug resources sa tanang
mga membro sa panimalay kinahanglan gihapong beripikahon, kon gikinahanglan, aron madetermina ang kwalipikasyon.
Imong mga Katungod (Kami Kinahanglang)
• Modawat og aplikasyon nga dunay imong ngalan, address, ug pirma o ang pirma sa usa ka awtorisadong representante.
• Motabang kanimo nga mu-fill out sa mga porma sa DSHS.
• Muproseso sa imong hangyo para sa hinabang nga pagkaon sulod sa 7 ka adlaw kon mukwalipikar ka para sa
gipadaling serbisyo.
• Mohatag kanimo og resibo kon mangayo ka og usa kon mohatag ka og mga dokumento.
• Mohatag kanimo og sinulat nga desisyon, sa kasagarang mga kaso, sulod sa 30 ka adlaw.
• Mahimo kang mobalibad sa pagpakig-istorya sa usa ka Fraud Early Detection (Sayong Pag-ila sa Pagpanglimbong,
FRED) nga imbestigador gikan sa Office of Fraud and Accountability (Opisina sa Pagpanglimbog ug Pagkamaytulubagon). Dili nimo kinahanglang pasudlon ang imbestigador sa imong panimalay. Mahimo nimong hangyoon ang
imbestigador nga mobalik sa laing higayon. Kini dili makaapekto sa imong kwalipikasyon para sa hinabang.
• Mahimo kang mohangyo og usa ka administratibong paghusay kon dili ka mouyon sa usa ka desisyon nga gihimo
sa departamento sa akong kaso. Mahimo sab kang mohangyo sa usa ka supervisor o administrador nga mo-review sa
gi-dispute nga desisyon o aksyon nga dili mag-apekto sa imong mga katungod sa usa ka administratibong paghusay.
• Kinahanglan ka namong pahibaloon sa 60-ka-buwan nga time limit nga lagda ilalom sa programa sa Temporary
Assistance for Needy Families (Temporaryong Hinabang para sa Nanginahanglang Mga Pamilya, TANF). Kini nga time
limit dili mapadapat sa imong Pangunang Pagkaon, o mga subsidy sa pag-atiman sa bata.
Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan Bahin sa imong EBT Card
• Sayop nga Paggamit sa Mga Benepisyo: Ang mga benepisyo sa pagkaon ug kwarta nga giapod-apod pinaagi sa EBT
card maghatag sa DSHS og kasaysayan sa mga transaksyon diin gigamit nimo ang imong mga benepisyo. Ang
departamento mogamit sa impormasyon sa transaksyon sa mga imbestigasyon sa sayop nga paggamit sa mga
benepisyo sa hinabang nga kwarta o sa pag-ilis sa mga benepisyo sa hinabang nga pagkaon alang sa kwarta o ubang
mga item nga dunay balor (trafficking).
• Pag-ilis sa EBT card: Mahimo ming manukot para sa pag-ilis sa mga EBT card. Tipigi nga luwas ug secure ang imong
EBT card ug ang imong personal identification number (Personal nga numero sa identipikasyon, PIN).
• Taas og Balanse nga mga EBT Card: Kon dili nimo gamiton ang imong mga benepisyo sulod sa pipila ka mga buwan
sa usa ka higayon o nakatigom og taas nga balanse pagkahuman sa pipila ka buwan, mahimong kontakon ka namo aron
i-review ang imong sitwasyon o ang imong panginahanglan para sa mga benepisyo.
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Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan {Basic Food (Pangunang Pagkaon)}
• Magpadala mi kanimo og impormasyon bahin sa mga tawo nga nag-apply para sa Pangunang Pagkaon sa ubang
Pederal nga mga ahensya aron susihon nga ang impormasyon maoy sakto. Kon sayop ang bisan unsang impormasyon,
ang mga tawo nga nag-apply mahimong dili makakuha og Pangunang Pagkaon. Kon ang usa ka tawo maghatag og
impormasyon nga kahibalo sila nga sayop, mahimo silang kriminal nga pasakaan og kaso. Ang mga silot para sa tinuyong
paglapas sa mga lagda sa Pangunang Pagkaon magkalahi gikan sa diskwalipikasyon gikan sa programa, hangtod sa
mga multa, o posibleng pagkapriso.
• Kon ikaw mobaligya, mosulay og baligya, moilis o modonar sa imong hinabang nga pagkaon para sa bisan unsang
butang nga dunay balor sama sa kwarta, droga, mga hinagiban, o bisan unsa gawas sa pagkaon gikan sa usa ka
awtorisadong retailer (trafficking), mahimong madiskwalipikar ka sa pagdawat og mga benepisyo sa hinabang nga
pagkaon sulod sa usa ka minimum nga panahon sa usa ka tuig hangtod sa usa ka maximum nga tibuok kinabuhing
diskwalipikasyon sa unang opensa. Kini nga diskwalipikasyon magpadayon bisan pa og mobiya ka sa Estado sa
Washington ug mu-apply para sa mga benepisyo sa laing estado.
• Kon gi-require ka nga moapil sa mga kinahanglanon sa trabaho sa Pangunang Pagkaon, ug napakyas sa
pagpartisipar, mahimo kang madiskwalipikar sulod sa usa ka buwan ug hangtod nga makatuman ka sa mga kinahanglanon
sa trabaho para sa unang pagkapakyas; tulo ka buwan ug hangtod nga makatuman ka para sa ikaduhang pagkapakyas;
ug unom ka buwan ug hangtod nga makatuman ka para sa ikatulong higayon ug sa matag gihayon pagkahuman.
• Mahimong tangtangon ka gikan sa programa sa Pangunang Pagkaon tungod sa paglapas sa lagda sa programa sa
Pangunang Pagkaon sigun sa gihulagway sa pasidaan sa silot sa Pangunang Pagkaon nga nalista niini nga panid.
• I-report ang mga galastohan sa panimalay kon gusto nimo nga iapil sa departamento kini nga mga gasto sa
Pangunang Pagkaon. Kon dili ka moreport ug maghatag og pamatuod niini nga mga galastohan, nan ikaw nagpahayag
nga dili mi nimo gustong mogamit niini nga mga galastohan aron modesisyon kon makakuha ka og dugang Pangunang
Pagkaon.
Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan (Kwarta)
• Pinaagi sa pagkuha og Temporary Assistance for Needy Families (Temporaryong Hinabang para sa
Nanginahanglang Mga Pamilya, TANF) imong gi-assign ang imong anak ug spousal support nga mga katungod ngadto
sa Division of Child Support (Division sa Suporta sa Bata). Kini nagpasabot nga ang DCS mahimong magtipig sa
suportang alang kanimo, hangtod sa kantidad sa publikong hinabang nga imong nadawat. Kinahanglan nimong sultihan
dayon ang DCS kon nakadawat ka sa mga pagbayad sa suporta sa bata o mga benepisyo para sa bata samtang
naa sa TANF.
• Kon mahunong ka og dawat og TANF kinahanglan nimong sultihan ang DCS bahin sa bisan unsang mga kausaban
nga makaapekto sa suporta sa bata, sama sa pagbalhin sa bata o nausab ang akong address.
• Kon makakuha ka og TANF, mahimo kang mohangyo og ekstrang kwarta aron makatabang og bayad para sa gasto
sa temporaryong emergency housing.
Sumala sa Federal civil rights law ug U.S. Department of Agriculture (Departamento sa Agrikultura sa U.S., USDA) nga civil
rights regulations ug mga polisiya, ang USDA, ang mga Ahensya, opisina, ug mga empleyado, ug mga institusyon niini nga
nagpartisipar sa o naghimo sa mga programa sa USDA gidili gikan sa pagpihig base sa rasa, kolor, nasodnong kagikan,
relihiyon, sekso, gender identity (lakip ang gender expression), sekswal nga oryentasyon, kabilinggan, edad, estado sa
kaminyoon, estado sa pamilya / pagkaginikanan, kinitaan nga gikuha gikan sa usa ka programa sa publikong hinabang,
politikal nga tinuohan, o panimalos o pagbalos para sa miaging mga kalihokan sa civil rights, sa bisan unsang programa o
kalihokan nga gihimo o gipondohan sa USDA (dili tanang mga base mapadapat sa tanang mga programa). Magkalahi ang
mga remedyo ug mga deadline sa pag-file og reklamo depende sa programa.
Ang mga tawo nga dunay kabilinggan kinsa nagkinahanglan og alternatibong pamaagi sa komunikasyon para sa
impormasyon sa programa (pananglitan, Braille, large print, audiotape, American Sign Language, ubp.) kinahanglang
mukontak sa responsableng Ahensya o sa Target Center sa USDA sa (202) 720-2600 (voice ug TTY) o mukontak sa USDA
pinaagi sa Federal Relay Service (Serbisyo sa Pederal nga Relay) sa (800) 877-8339. Dugang pa, ang impormasyon sa
programa mahimong himoong available sa mga pinulongan gawas sa English.
Aron mag-file og reklamo sa pagpihig sa programa, pagkumpleto og Porma sa Reklamo sa Pagpihig sa Programa sa USDA,
AD-3027, nga makita online sa http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ug sa bisan unsang opisina sa USDA o
maghimo og sulat nga gi-address sa USDA ug maghatag diha sa sulat sa tanang impormasyon nga gihangyo sa porma.
Aron mangayo og kopya sa porma sa reklamo, tawag sa (866) 632-9992. Isumite ang imong nakumpletong porma o sulat
ngadto sa USDA sa:
1.

Mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. Fax: (202) 690-7442; o
3. Email: program.intake@usda.gov

Ang USDA usa ka tighatag, employer, ug tigpahulam og managsamang kahigayonan.
Pinaagi sa pagpirma sa ubos, ako nagpahayag nga napasabot kanako ang akong mga katungod ug mga responsibilidad sa
pagdawat sa mga benepisyo ug mga programa sa DSHS. Nakasabot ko nga kon mobalibad ko sa pagpirma niini nga
dokumento dili kini makaapekto sa akong kwalipikasyon pero papanubagon gihapon ko para sa mga kinahanglanon sa
programa ug mailalom sa programa ug kriminal nga mga silot nga mapadapat.
PIRMA SA APLIKANTE
DSHS STAFF ACES ID:
DSHS 14-113 CB (REV. 12/2015) Cebuano

PETSA

PIRMA SA KAUBANG APLIKANTE

PETSA
Nibalibad pagpirma.
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