ﻧﺎم ﺷﺧص )ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧوار(

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ
ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧص

Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻣﺎ )ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد(
•

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺎن ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد.

•

در ﻣوارد ﻻزم ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣدرک اراﺋﮫ دھﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﻣدارﮐﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از ﺷﻣﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾم .ﺻﺣت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﯾد ﺑﺎﯾد از ﺳوی
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود .ﺗﺎﯾﯾد ﺻﺣت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎس ھﺎی ﭘﯾﮕﯾری از ﺳوی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺳﺋول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوارد
ﺗﻘﻠب ﺑﺎﺷد.

•

اطﻼﻋﺎت ﮔزارش داده ﺷده ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭره ﻣﻧدی از ﭘوﺷش ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻧظﺎرت
ﻣرﮐز ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺑﺎدل ﻣزاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑﺎﺷد.
ً
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در  WAC 388-418-0005ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ﺗﻐﯾﯾرات را ﮔزارش دھﯾد )ﻣﺛﻼ آدرس و درآﻣد( .ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﺗﺎ روز 10م از ﻣﺎه ﺑﻌد از
ﺑروز ﺗﻐﯾﯾر ﮔزارش دھﯾد.

•

در ﺻورت ﭘذﯾرش ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  ،TANFﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ) (DCSھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  DCSﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﮐودک)ﮐودﮐﺎن( ﺗﺣت
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎن ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده ،آن را اﺻﻼح ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ،و ھﻣﭼﻧﯾن )در ﺻورت ﻧﯾﺎز( ﻧﺳب ﭘدری را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﺑﺗواﻧﯾد دﻟﯾل ﺧوﺑﯽ اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدﺗﺎن ﺑر آن اﺳﺎس ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ  DCSﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎن را در ﻣﻌرض ﺧطر از ﺟﺎﻧب
ﯾﮏ وﻟﯽ ﻏﯾرﺳرﭘرﺳت ﻗرار ﻣﯽ دھد ،در اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد از ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ  DCSﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

وﻗﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت درآﻣد از ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾز
درﺧواﺳت اراﺋﮫ دھﯾد و ﺗﻼش ﻻزم ﺑرای ﮐﺳب آن را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

•

ﮔزارش ھﺎ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﻻزم را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﮐﺎری ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی و ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد.

•

اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرد دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد.

•

ﺑﺎ روﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد.

•

ﻓﻘط ﺟﮭت ﺧرﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﻓﻘط در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ ) (SSNﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺳﺎﻧﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ دارﯾد .اﮔر
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ SSNھﺎ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت آن دﺳﺗﮫ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧدارﯾد را اراﺋﮫ ﻧدھﯾد ،در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯾت ،درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.

•

ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ )ﻣﺎ ﺑﺎﯾد(
•

ﯾﮏ ﻓرم درﺧواﺳت ﺣﺎوی ﻧﺎم ،آدرس ،و اﻣﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﯾﺎ اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎن را ﺑﭘذﯾرﯾم.

•

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﻓرم ھﺎی  DSHSرا ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

•

اﮔر واﺟد ﺷراﯾط ﺑﮭره ﻣﻧدی از ﺧدﻣﺎت ﻓوری ﺑﺎﺷﯾد ،درﺧواﺳت ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را طﯽ  7روز ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھﻧﮕﺎم اراﺋﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک درﺧواﺳت رﺳﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﮏ رﺳﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھﯾم.

•

در اﮐﺛر ﻣوارد ،طﯽ  30روز ،ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾم.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﭘذﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ زودھﻧﮕﺎم ﺗﻘﻠب ) (FREDاز ﺳوی اداره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوارد ﺗﻘﻠب و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور
ﻧﯾﺳﺗﯾد اﯾن ﺑﺎزرس را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود راه دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺑﺎزرس ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن دﯾﮕری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﺧواھد داﺷت.

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﺷده درﺑﺎره ﭘروﻧده از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺑرﮔزاری رﺳﯾدﮔﯽ اداری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎظر ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﯾﺎ اﻗدام ﻣورد اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑر ﺣﻖ ﺷﻣﺎ ﺑرای
درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ اداری ﺗﺎﺛﯾری ﺑﮕذارد.

•

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت  60ﻣﺎھﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣوﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھﯾم .اﯾن ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﻧﮕﮭداری از ﮐودک ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﮐﺎرت  EBTﺧود ﺑداﻧﯾد
•

ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎ -ﻣزاﯾﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻧﻘدی ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺎرت  EBTﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ  DSHSاﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ﺗراﮐﻧش ھﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ
از ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻣﺎ از ﻣزاﯾﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳﺎزﻣﺎن از اطﻼﻋﺎت ﺗراﮐﻧش ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی و ﺗﺑﺎدل
ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘول ﻧﻘد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺑﺎارزش )ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

•

ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﮐﺎرت  :EBTﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﮐﺎرت  EBTھزﯾﻧﮫ ای از ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .ﮐﺎرت  EBTو ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ )(PIN
ﺧود را در ﺟﺎی اﻣن و ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾد.

•

ﮐﺎرﺗﮭﺎی  EBTﺑﺎ ﺗراز ﺑﺎﻻ :اﮔر ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻣداوم از ﻣزاﯾﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﻌد از ﭼﻧد ﻣﺎه ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم.
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ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد )ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ(
•

ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت اﻓراد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓدرال ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ از ﺻﺣت اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾم .اﮔر
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ،اﻓراد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﻧد .اﮔر ﻓرد اطﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ از ﻧﺎدرﺳت ﺑودن آﻧﮭﺎ آﮔﺎه
اﺳت ،اﻣﮑﺎن ﭘﯾﮕﯾرد ﻗﺿﺎﯾﯽ وی وﺟود دارد .ﻣﺟﺎزات ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﻘض آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ از ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت از
ﺣﺿور در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺟرﯾﻣﮫ و ﯾﺎ زﻧداﻧﯽ ﺷدن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗﻐﯾر ھﺳﺗﻧد.

•

اﮔر ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﺑﻔروﺷﯾد ،اﻗدام ﺑﮫ ﻓروش آن ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺑﺑﺧﺷﯾد ،و در ﻣﻘﺎﺑل اﻗﻼم ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑدﺳت آورﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد دارو،
اﺳﻠﺣﮫ ،ﯾﺎ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺟﺎز از ﯾﮏ ﺧرده ﻓروش ﻣﺟﺎز )ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ( ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ ﺳﻠب ﺷود ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎن اﯾن ﻣﺣروﻣﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اوﻟﯾن ﺗﺧﻠف از ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .اﯾن ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت اداﻣﮫ
ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن را ﺗرک ﻧﻣوده و در اﯾﺎﻟت دﯾﮕری درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

اﮔر ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول ﮐﺎری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،و اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ،در ﺑﺎر اول ﺗﺧطﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﺷوﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از اﺻول ﮐﺎری ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد؛ در ﺑﺎر دوم ،ﺳﮫ ﻣﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﺻول ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد؛ و ﺑﺎر ﺳوم و دﻓﻌﺎت ﺑﻌدی
ﺷش ﻣﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﺻول ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

•

اﮔر ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺷدار ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ آﻣده ،ﻣرﺗﮑب ﺗﺧطﯽ ﺷوﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺣذف ﺷوﯾد.

•

اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑرای ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣورد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻗرار دھد ،اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﻧﯾز ﮔزارش دھﯾد .اﮔر اﯾن
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﮔزارش ﻧدھﯾد و ﻣدرﮐﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻧﮑﻧﯾد ،در اﯾﻧﺻورت اﻋﻼم ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد از اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
در ﻣورد اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد )ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻘدی(
•

ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣوﻗت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ) (TANFﺷﻣﺎ ﺣﻘوق ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک و ﻧﻔﻘﮫ ھﻣﺳر را در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ﻗرار ﻣﯽ
دھﯾد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  DCSﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ،ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارد.
وﻗﺗﯽ از ﻣزاﯾﺎی  TANFاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻓورا ً ﺑﮫ  DCSاطﻼع دھﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ﯾﺎ ﻣزاﯾﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.

•

اﮔر ﻣزاﯾﺎی  TANFﺷﻣﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷود ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،ﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗن ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر آدرس را ﺑﮫ DCS
ﮔزارش دھﯾد.

•

ت ﻓوری ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﮔر  TANFدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘول اﺿﺎﻓﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﻗ ِ

ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻓدرال و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﻣﻘررات ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ وزارت ﮐﺷﺎورزی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ) USDA ،(USDAو آژاﻧسھﺎ ،دﻓﺎﺗر و
ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻣوﺳﺳﺎت آن ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی  USDAﯾﺎ اﺟرای آن ﺷرﮐت دارﻧد اﺟﺎزه ﻧدارد اﻓراد را ﺑر اﺳﺎس ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣﻠﯾت ،ﺟﻧﺳﯾت ،دﯾن و ﻣذھب،
ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﺣوه اﺑزار ﺟﻧﺳﯾت( ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﺳن ،وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل ،وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﺎ واﻟدﯾن ،درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ دوﻟﺗﯽ،
ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدﻧﯽ ﻗﺑﻠﯽ آﻧﺎن ،در ھرﮔوﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺟﺎمﺷده ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽﺷده از ﺳوی  USDAﻣوردﺗﺑﻌﯾض ﻗرار دھﻧد
)ھﻣﮫ ﻣﺑﻧﺎھﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﺻداق ﻧدارد( .ﻣوﻋدھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن )ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺎپ ﺑرﯾل ،ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ ،ﻧوار ﺻوﺗﯽ ،زﺑﺎن اﺷﺎره آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آژاﻧس ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﻣرﮐز  TARGETوزارت  USDAاز طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ) (202) 720-2600ﺻوﺗﯽ ﯾﺎ  (TTYﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ از طرﯾﻖ
ﺳروﯾس  Federal Relay Serviceاز طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  (800) 877-8339ﺑﺎ  USDAارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اطﻼﻋﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎﯾﯽ
ﻏﯾر از اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾز دردﺳﺗرس ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺑﻌﯾض ﺑرﻧﺎﻣﮫ  (AD-3027) ،USDAرا ﮐﮫ در آدرس
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlﯾﺎ ﮐﻠﯾﮫ دﻓﺎﺗر  USDAﻣوﺟود اﺳت ،ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ  USDAﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﻧﻣوده در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ در ﻓرم را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺟﮭت درﺧواﺳت ﻧﺳﺧﮫای از ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (866) 632-9992ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻓرم
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺧود ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ را از طرﯾﻖ آدرس ذﯾل ﺑﮫ  USDAارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
 .1آدرس ﭘﺳﺗﯽ:
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
;Washington, D.C. 20250-9410
 .2ﻓﮑس(202) 690-7442 :؛ ﯾﺎ
 .3اﯾﻣﯾلprogram.intake@usda.gov :
 USDAﯾﮏ اراﺋﮫدھﻧده و وامدھﻧده ﻓرﺻتھﺎی ﺑراﺑر اﺳت.
ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ،اﻋﻼم ﻣﯽ دارم ﮐﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  DSHSﺑرای ﻣن ﺷرح داده ﺷده اﺳت .ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﮔر از
اﻣﺿﺎی اﯾن ﻣﺗن ﺧودداری ﮐﻧم ،اﯾن ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺻﻼﺣﯾت ﻣن ﻧﺧواھد داﺷت اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋول رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧواھم ﺑود و ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻣن ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎی ھﻣراه ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  ACESﮐﺎرﻣﻧد :DSHS
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اﻣﺿﺎی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺧودداری از اﻣﺿﺎ.
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