PO BOX 11699
TACOMA WA 98411-669

وﻋﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه
Interview Appointment for Applicant

ﺷﻣﺎره 800-209-5446 :TTY / TDD
ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن 877-501-2233 :

Date

Client's Name and Address

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣؤﮐل:

ﻣﺣﺗرم

: Client's Name

 08/05/20اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 08/07/20درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﯾم .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 877-501-2233ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺎ روز ھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  8:00ﻗﺑل از ظﮭر و  2:00ﺑﻌد از
ظﮭر ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی روز ھﺎی رﺧﺻﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣوﻗﻌﯾت:

برای پیشکش خدمات عمویم دفرت امور خدمات جامعه ( )CSOتا خرت ثاین بسته میباشد.
برای مصاحبه به شماره  1-877-501-2233در تماس شوند .ساعت مصاحبه ما از  8صبح تا  3بعد از ظهر است.
اگر هر سوایل داش ر ی
ت ،در دوران مصاحبه تان به آزادی میتواند برتسید.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻟﯽ

 Dateاز ﺷﻣﺎ ﺧﺑری ﻧﺷد ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای

ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ

ﭘول ﻧﻘد رد ﺧواھد ﺷد.

درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑدون اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ رد ﺧواھد ﺷد.
ذﯾﻼً ﻓﮭرﺳت اﺷﯾﺎی ذﮐر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ آن ﺿرورت ﺧواھﯾد داﺷت:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺷﻣﺎره ھﺎی اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد
ﻣدرک ﺷﮭروﻧدی ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧده ﭘﺎﺳﭘورت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺛﺑوت ﺗوﻟد ،اﺳﻧﺎد ﻣﮭﺎﺟرت.
ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ دارای ﻋﮑس
ﻣدرک ﻋﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﭘﯽ ھﺎی ﭼﮏ ،ﺳﻧد ﭼﮏ ،ﻣﮑﺎﺗﯾب ﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘول ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﭘردازد
ﻣدرک ﻣﻧﺎﺑﻊ در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧد وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ،اﺳﻧﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﮭﺎم ،ﺗﺿﻣﯾن ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﯾﻣﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻣدرک ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺧﺎطر ﻣراﻗﺑت از طﻔل ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ اﻗﺎرب ﻣﺎﻧﻧد رﺳﯾد از طرف ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
ﻣدرک ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑن ﻣﺎﻧﻧد ﭘرداﺧت ھﺎی اﺳﻧﺎد ﮔروی ،ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻠﮑﯾت ،ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ ،رﺳﯾد ھﺎی ﮐراﯾﮫ ،ﮐﺎﭘﯽ ﮐراﯾﮫ ،ﺑل ﺧدﻣﺎت رﻓﺎھﯽ ،ﻧﺎﻣﮫ
از طرف ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣدرک دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑل ھﺎی طﺑﯽ ﭘرداﺧت ﻧﺷده ،ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ،ﺗﻐﯾﯾرات در وﺿﻊ ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ ﺷﮭروﻧدی ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻣوﻋد ﻣﻘرر ،ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺑوﻟﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدی
ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد:
• ﺑﺧﺎطر ﻣزاﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ،ﺑﺧﺎطر ﯾﮏ ﻣرور ،ﯾﺎ از ﺗﻐﯾﯾرات در  www.washingtonconnection.orgﮔزارش ﺑدھﯾد.
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  888-338-7410ﻓﮑس ﮐﻧﯾد
در ﺗﻣﺎم ﮐﺎﭘﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣؤﮐل را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣؤﮐل ﺷﻣﺎ
ﺑﺧﺎطر ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣدﯾر ﻗﺿﺎﯾﺎی  WorkFirstﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ

ﻣﯾﺑﺎﺷد.

) Phone Number (include area codeﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

ﺑﺧﺎطر طﯽ ﻣراﺣل ﯾﮏ درﺧواﺳت ﯾﺎ ﻣرور ،ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾرات ،ﯾﺎ ﭘرﺳش ﺳواﻻت ﺑﺎ  877-501-2233ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ﻟطﻔﺎ ً درﺻورﺗﯾﮑﮫ درﺑﺎره اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺳوال داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ﺿﻣﺎﯾم DSHS 14-113 :ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣؤﮐل

ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣؤﮐل
INTERVIEW APPOINTMENT FOR APPLICANT
DSHS 00-394 DA (03/2020) Dari

ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﮐﻣﮏ
ﻧﻘدی و ﻏذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ

Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities

اﺳم ﻣؤﮐل )ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧواده(
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣؤﮐل

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻣﺎ )ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد(
•
•

ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺿرورت دارﯾم ﺑرای ﻣﺎ ﺑدھﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم.
در ﺻورت ﺿرورت ﻣدرک اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت آﻧرا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت اراﺋﮫ ﻣﯾدارﯾد ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓدرال و
اﯾﺎﻟت ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻘﯾب ﺗﻣﺎﺳﮭﺎ از دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺷﻣول ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﻘﻠب ﺑﺎﺷد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔزارش داده ﺷده ﺑﮫ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روی ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑﺧﺎطر ﭘوﺷش ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ و ﺗﺑﺎدل
ﻣزاﯾﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اداره ﻣﯾﮕردد ﺗﺂﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد.
ﺗﻐﯾﯾرات را ﮔزارش دھﯾد )ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل .آدرس ،ﻋﺎﯾد ،و ﻏﯾره (.ھرﮔﺎه در  WAC 388-418-0005ﺿورت ﺑﺎﺷد .ﮔزارش ﻣذﮐور را اﻟﯽ 10ھم ﻣﺎه آﯾﻧده
اراﺋﮫ ﺑدارﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFرا ﻗﺑول دارﯾد ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل ) (DCSھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل
ﺑﺧﺎطر ﺗﺂﺳﯾس ،اﺻﻼح ،ﯾﺎ اﺟرای ﺣﻣﺎﯾت از طﻔل ﺑرای طﻔل/اطﻔﺎل ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده ،و )درﺻورت ﻧﯾﺎز( اﺻﻠﯾت ﭘدری اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﺋﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل ﺷﻣﺎ ،اطﻔﺎل ﺷﻣﺎ ،ﯾﺎ اطﻔﺎل دﯾﮕر ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض آﺳﯾب از ﺟﺎﻧب واﻟدﯾن
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل را ﻧﭘذﯾرﯾد.
ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﻋﺎﯾد ﺑﺎﻟﻘوه از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ﺑرای ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی درﺧواﺳت ﻧﻣوده و ﺗﻼش ﻣﻧطﻘﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﮔزارﺷﺎت و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﮐﺎری را ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی و ﻏذاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻏذاﯾﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾد.
ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾد.
از ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ ﺻرف ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد ﻏذا ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
از ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی ﺻرف ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﻔﻌﯾت اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره ھﺎی اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SSNﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﮭﺎﺟرت را ﺻرف ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻓراھم ﺳﺎزﯾد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﻧﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﯾﮑﮫ درﺧواﺳت ﻧﻧﻣوده اﻧد ﻓراھم ﺳﺎزﯾد ،ﻋواﯾد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻧﯾز ﺑﺎﯾد درﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﺎﺋﯾد ﮔردﯾده ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣﻌﯾن ﮔردد.

•

درﺧواﺳت را ﺑﺎ اﺳم ،آدرس ،و اﻣﺿﺎی ﺧود ﯾﺎ اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﺧود ﻗﺑول ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ﺷﻣﺎ را در ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورﻣﮫ ھﺎی دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (DSHSﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.

•

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑﺎﺷد در ﺟرﯾﺎن  7روز درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ را طﯽ ﻣراﺣل ﻧﻣﺎﯾد.

•

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺳﻧد اراﯾﮫ ﺑدارﯾد ﯾﮏ رﺳﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑدھد.

•

در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،در ﺟرﯾﺎن  30روز ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﺗﺣرﯾری اراﺋﮫ ﺑدارد.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم ﺗﻘﻠب ) (FREDاز دﻓﺗر ﺗﻘﻠب و ﭘﺎﺳﺧدھﯽ را ﻧﭘذﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود
اﺟﺎزه دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ وﻗت دﯾﮕری ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾﻧﮑﺎر روی ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ ﺗﺂﺛﯾر ﻧﻣﯾﮕذارد.

•

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺻﻣﯾم دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت روی ﻗﺿﯾﮫ ﻣن ﻣورد ﻣواﻓﻘت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای اﺳﺗﻣﺎع اداری درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد از
ﺳوﭘرواﯾزر ﯾﺎ آﻣر ﺑﺧﺎطر ﻣرور ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣورد ﻣﺷﺎﺟره ﯾﺎ اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ روی ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در اﺳﺗﻣﺎع اداری ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾﮕذارد درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را از ﻗﺎﻧون زﻣﺎن ﻣﺣدود -60ﻣﺎھﮫ ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزﯾم.اﯾن ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ روی ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ،
ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣراﻗﺑت از طﻔل ﺻدق ﻧﻣﯾﮑﻧد.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ )ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد(

آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑﺎره ﮐﺎرت اﻧﺗﻘﺎل ﻣزاﯾﺎی ﺑرﻗﯽ ) (EBTﺑداﻧﯾد
•

ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎ :ﻣزاﯾﺎی ﻏذاﯾﯽ و ﻧﻘدی ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺎرت  EBTﺗوﺿﯾﻊ ﻣﯾﮕردد ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ای از ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن از ﻣزاﯾﺎی ﺧوﯾش
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﯾد ﺑرای دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (DSHSﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد .دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻣذﮐور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی ﯾﺎ ﺗﺑﺎدل ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ﻏذاﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﻘدی ﯾﺎ اﻗﻼم دﯾﮕر ﺑﺎ ارزش )ﻗﺎﭼﺎق( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾدھد.

•

ﺗﻌوﯾض ﮐﺎرت  :EBTﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺗﻌوﯾض ﮐﺎرت ھﺎی  EBTھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﮕﯾرﯾم .ﮐﺎرت  EBTو ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺧﺻﯽ ) (PINﺧود را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭدارﯾد.

•

ﮐﺎرت ھﺎی  EBTﺑﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻ :درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ از ﻣزاﯾﺎی ﺧود ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺎه در ﯾﮏ زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻻ را ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﺧواﺳت ﺗﺎ وﺿﻊ ﺧود ﯾﺎ ﺿرورت ﺑرای ﻣزاﯾﺎ ﺧود را ﻣرور ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد )ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ(
•

•
•

•
•

ﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را درﺑﺎره اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ درﺧواﺳت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻓدرال دﯾﮕر ﺑﺧﺎطر ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣذﮐور ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﯾﺎ
ﺧﯾر ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾم .اﮔر ﮐدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳت ﻧﺑﺎﺷد ،اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ درﺧواﺳت ﻧﻣوده اﻧد ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ را ﺑدﺳت ﻧﺧواھﻧد آورد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ
را ﻓراھم ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﯾداﻧد درﺳت ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،وی ﻣﯾﺗواﻧد از ﻟﺣﺎظ ﺟرﻣﯽ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣﺟﺎزات ﺑرای ﺗﺧطﯽ ﻗﺻدی ﻗواﻧﯾن ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ از
ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت از ﭘروﮔرام ،اﻟﯽ ﺟرﯾﻣﮫ ،ﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﺣﺑس در ﺣﺎل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ھرﭼﯾز ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻧﻧد ﭘول ﻧﻘد ،ﻣواد ﻣﺧدر ،اﺳﻠﺣﮫ ،ﯾﺎ ھرﭼﯾز دﯾﮕر ﺑدون ﻏذا ﺑرای ﻓروﺷﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﻗﺎﭼﺎق( ﺑﻔروش
ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،ﻗﺻد ﻓروش آﻧرا ﻧﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ اﻋﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ،درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﺟرم اول ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،از درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ﻏذاﯾﯽ ﺑرای ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻟﯽ ﺣد اﮐﺛر ﺗﻣﺎم
ﻋﻣر ﺑﯽ ﺑﮭره ﺧواھﯾد ﺷد .ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن را ﺗرک ﻧﻣوده و ﺑﺧﺎطر ﻣزاﯾﺎ در اﯾﺎﻟت دﯾﮕر ﻧﯾز درﺧواﺳت دھﯾد ازﻣزاﯾﺎی ﻣذﮐور ﺑﯽ ﺑﮭره ﺧواھﯾد ﺷد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ در ﻟزوﻣﯾﺎت ﮐﺎری ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﺋﯾد ،و اﺷﺗراک ﻧﻧﻣودﯾد ،درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن اوﻟﯾن ﺗﺧطﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای
ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯽ ﺑﮭره ﺧواھﯾد ﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻟزوﻣﯾﺎت ﮐﺎری ﺗطﺎﺑﻖ ﻧﻣﺎﺋﯾد; درﺻورﺗﯾﮑﮫ دوﻣﯾن ﺗﺧطﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﮭره ﺧواھﯾد ﺷد; و
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣدت ﺷش ﻣﺎه اﻟﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧود را ﺑرای ﺑﺎر ﺳوم ﺗطﺎﺑﻖ دھﯾد و ﻣﺎه ھﺎی دﯾﮕر ﺑﻌد از آن.
ﺑﺧﺎطر ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧون ﭘروﮔرام ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻟﺳت ھﺷدار ﺟرﯾﻣﮫ ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾده ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن از ﭘروﮔرام ﻏذای
اﺳﺎﺳﯽ ﺣذف ﺷوﯾد.
از ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧواﻧده اﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت آﻧرا در ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﺎزد ﮔزارش دھﯾد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮔزارش ﻣدرک اﯾن ﻣﺻﺎرف را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد،
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ اﯾن ﻣﺻﺎرف را ﺑﺧﺎطر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺧﺎطر ازدﯾﺎد ﻏذای اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻧﻣﺎﺋﯾم.

آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد )ﭘول ﻧﻘد(
• ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFﺣﻘوق ﺣﻣﺎﯾت طﻔل و ھﻣﺳر ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل ) (DCSﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﻣﮏ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد اداﻣﮫ ﺧواھد داد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘرداﺧت ھﺎ ﯾﺎ ﻣزاﯾﺎ ﺑرای
طﻔل را ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ در ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗﺗﯽ ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFﺑوده اﯾد را ﺑﺎﯾد ﻓورا ً ﺑﮫ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل ) (DCSﺑﮕوﺋﯾد.
• درﺻورﺗﯾﮑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFرا ﺗوﻗف داده اﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت طﻔل را درﺑﺎره ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ روی ﺣﻣﺎﯾت
طﻔل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣرﮐت طﻔل ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آدرس ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوده را ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزﯾد.
• درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣؤﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFرا درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺧﺎطر ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑن ﻋﺎﺟل ﻣؤﻗت ﺑرای ﭘول
اﺿﺎﻓﯽ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻓدرال و ﻣﻘرره ھﺎ و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) ،(USDAدﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ
ھﺎی آن ،دﻓﺎﺗر آن ،و ﮐﺎرﻣﻧدان آن ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زرﻋﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ آﻧرا اداره ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،از ﺗﺑﻌﯾض ﺑراﺳﺎس ﻧژاد،
رﻧﮓ ،ﻣﻧﺷﺎ ﻣﻠﯽ ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ )ﺑﺷﻣول ﺑﯾﺎن ﺟﻧﺳﯾت( ،ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﺳن ،ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ ،وﺿﻊ ﺧﺎﻧواده/واﻟدﯾن ،ﻋﺎﯾد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﭘروﮔرام ﮐﻣﮏ ﻋﺎﻣﮫ ،اﻋﺗﻘﺎدات ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﺋﯽ ﺑﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻗﺑل از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ،در ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﮫ ﺗوﺳط دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﺟرا ﯾﺎ ﺗﮭﯾﮫ وﺟوه ﮔردﯾده )ھﻣﮫ اﺳﺎﺳﺎت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﭘروﮔرام ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯾﺷود( ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﮭﻠت درج ﺷﮑﺎﯾت ﻧظر ﺑﮫ ﭘروﮔرام ﻣﺗﻔﺎوت
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑوده و ﺑﺧﺎطر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘروﮔرام ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗﻧﺎوب ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد )ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل .اﻟﻔﺑﺎء ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ،ﺣروف ﺑزرگ ،ﻧوار ﺻوﺗﯽ،
زﺑﺎن اﺷﺎره اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،و ﻏﯾره (.ﺑﺎﯾد ﻣرﺟﻊ ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣورد ھدف دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را روی ﺧط ) (202) 720-2600ﺻوت و ﻣﺎﺷﯾن
ﺗﺣرﯾر راه ﻧور  (TTYﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻣدادی ﻓدرال ﺑﺎ  (800) 877-8339ﺑﺎ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﻧد .ﻋﻼوﺗﺎً،
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘروﮔرام ﺑرﻋﻼوه اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯾﮕردد.
ﺟﮭت درج ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺑﻌﯾض در ﭘروﮔرام ،ﻓورﻣﮫ  AD-3027ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾض ﭘروﮔرام دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ در آدرس آﻧﻼﯾن
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺑﺎﺷد را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد ،و ﯾﺎ ھم ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ را ﻋﻧواﻧﯽ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده در ﻓورﻣﮫ را در ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﺧﺎطر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ از ﻓورﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎره (866) 632-9992
ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .ﻓورﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده را ﺑﮫ آدرس ذﯾل ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد:
 .1آدرس ﭘﺳﺗﯽU.S. Department of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
;Washington, D.C. 20250-9410
.2

ﻓﮑس ،(202) 690-7442 :ﯾﺎ

.3

اﯾﻣﯾلprogram.intake@usda.gov :

دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت زراﻋت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدھﯾﮏ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺗوازن ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،و ﻗرﺿﮫ دھﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﻣﺿﺎ ﻧﻣودن ﻣوارد ذﯾل ،ﺻراﺣت ﻣﯾدارم ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ و ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده ﺑرای ﻣن از ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده ام .ﻣن
ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻣﺿﺎی اﯾن ﺳﻧد را ﻧﭘذﯾرم ،روی ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣن ﺗﺎﺛﯾر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﺗﺎھﻧوز ﻣﺳﺋول ﻟزوﻣﯾﺎت ﭘروﮔرام ﺑوده و در ﻣﻌرض ﺟراﯾم ﭘروﮔرام و
ﻣﺟﺎزات ﮐﯾﻔری ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎم ﻣﯾﺑﺎﺷم.
ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎ را ﻧﭘذﯾرﻓت.
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اﻣﺿﺎی ھﻣﮑﺎر درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده

ھوﯾت دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
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