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உங்க�ைடய ெபா�ப்�கள் (உங்கள�டம் கட்டாயம் இ�க்க ேவண்�ய�)
•

ந� ங்கள் த�தி�ள்ளவரா என்பைத நாங்கள் த�ர்மான�ப்பதற்�த் ேதைவயான தகவல்கைள எங்கள�டம் தர�ம்.

•

ேதைவப்ப�ம்ேபா� எங்கள�டம் சான்ைறத் தர�ம். உங்க�க்காக எங்களால் அைதப் ெபற ���ம். ந�ங்கள் �ைறக்� வழங்கிய
தகவல்களான� �ட்டாட்சி மற்�ம் மாநில அதிகா�கள�ன் ச�பார்ப்�க்� உட்பட்ட�. ச�பார்ப்பதற்� ேமாச� ஆய்வாளர்கள் உட்பட
அைனத்�ம் �ைற ஊழியர்கள�டமி�ந்� ப�ன்ெதாடர்தல் ெதாடர்�கள் ேபான்றைவ அடங்�ம்.

•

ச�க மற்�ம் �காதார ேசைவகள் திைணக்களத்திற்� ெத�வ�க்கப்பட்ட தகவல்களான� �காதார பா�காப்�க்கான த�திைய
பாதிக்கக்��ம் ேம�ம் �காதார பராம�ப்� ஆைணயம் மற்�ம் �காதார நன்ைம ஆன� ப�மாற்றத்தால் நிர்வகிக்கப்ப�கிற�.

•

WAC 388-418-0005 இல் ேதைவக்ேகற்ற மாற்றங்கைளப் (எ.கா. �கவ�, வ�மானம் ேபான்றைவ) பற்றி �காரள�க்க�ம். அ�த்த மாதம் 10வ�
ேததிக்�ள் அவற்ைறப் பற்றி �காரள�க்க�ம்

•

ந� ங்கள் TANF மான�யத்ைத ஏற்�க்ெகாண்�ர்கள் என்றால் �ழந்ைத ஆதர� ப��� (DCS) உடன் ஒத்�ைழக்க�ம். உங்கள் பராம�ப்ப�ல்
இ�க்�ம் �ழந்ைத (க�க்�) �ழந்ைத ஆதரைவ நி��வதற்�ம், மாற்றியைமக்க�ம் அல்ல� ெசயல்ப�த்த�ம் ந�ங்கள் DCS க்� உதவ
ேவண்�ம், ேம�ம் (ேதைவப்பட்டால்) தந்ைதவழித் ெதாடர்ைப நி�வ�ம். DCS உடன் ஒத்�ைழப்பதற்காக ந�ங்கள், உங்கள் �ழந்ைதகள்
அல்ல� உங்கள் பராம�ப்ப�ல் உள்ள �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறார் இல்லாத �ழந்ைதகள் த�ங்� ஏற்ப�ம் அபாயத்தில் இ�க்கிறார்கள் என்�
நம்�வதற்� உங்க�க்� ஒ� நல்ல காரணம் இ�ப்பைத உங்களால் காட்ட ��ந்தால் DCS உடன் ஒத்�ைழக்க ந�ங்கள் ம�க்கலாம்.

•

ப�ற ஆதாரங்கள�லி�ந்� ந� ங்கள் பண உதவ� ேகட்�ம்ேபா� அல்ல� ெப�ம்ேபா� சாத்தியமான வ�மானத்ைதப் ெபற நியாயமான
�ைறய�ல் வ�ண்ணப்ப�த்� �யற்சி ெசய்யலாம்.

•

ேதைவயான அறிக்ைககள் மற்�ம் மதிப்பாய்�கைள ெசய்� ��க்க�ம்.

•

பண உதவ� மற்�ம் உண� உதவ�க்காக ேவைலக்கான ேதைவகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்.

•

உங்கள் சார்பாக உங்க�ைடய உண� உதவ�ையப் பயன்ப�த்�வதற்� ந� ங்கள் ேவெறா�வைர பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்�

•

எங்க�ைடய தரக் கட்�ப்பாட்� மதிப்பாய்�க�டன் ஒத்�ைழக்க�ம்.

•

உங்க�ைடய வட்�
�
உ�ப்ப�னர்க�க்� உண� வாங்�வதற்� மட்�ேம உண� உதவ�ையப் பயன்ப�த்�ங்கள்.

வ��ம்ப�னால் அைத எங்கள�டம் ெசால்ல�ம்.

•

•

உங்க�ைடய வட்�
�
உ�ப்ப�னர்கள�ன் நன்ைமக்காக மட்�ேம பண உதவ�ையப் பயன்ப�த்�ங்கள்.
உதவ�க்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் நபர்க�க்� ந� ங்கள் ச�க பா�காப்� எண்கள் (SSN) அல்ல� ��ேயற்ற நிைலைய மட்�ேம வழங்க
ேவண்�ம். ந�ங்கள் ேதர்� ெசய்த வ�ண்ணப்ப�க்காத வட்�
�
உ�ப்ப�னர்க�க்� SSNஅல்ல� ��ேயற்ற நிைலைய வழங்கக்�டா�, அைனத்�
வட்�
�
உ�ப்ப�னர்கள�ன் வ�மானம் மற்�ம் ஆதாரங்கள் அைனத்�ம் ��தலாக ச�பார்க்கப்பட ேவண்�ம்,
உங்க�ைடய உ�ைமகள் (எங்கள�டம் கட்டாயம் இ�க்�ம்)

•

உங்கள் ெபயர், �கவ� மற்�ம் ைகெயாப்பம் அல்ல� உங்கைள அங்கீ க�த்த ப�ரதிநிதிய�ன் ைகெயாப்பத்�டன் வ�ண்ணப்பத்ைத
ஏற்க�ம்.

•

DSHS ப�வங்கைள நிரப்�வதற்� உத�ங்கள்.

•

வ�ைரவான ேசைவக்� ந� ங்கள் த�தி ெபற்றால் உண� உதவ�க்கான உங்க�ைடய ேகா�க்ைகைய 7 நாட்க�க்�ள்
ெசயல்ப�த்த�ம்.

•

ந� ங்கள் ஆவணங்கைள வழங்�ம்ேபா� அதற்� ஏதாவ� ஒன்ைறக் ேகட்டால் அதற்காக ந� ங்கள் ரசீைதக் ெகா�ங்கள்.

•

ெப�ம்பாலான சந்தர்ப்பங்கள�ல், 30 நாட்க�க்�ள் உங்க�ைடய ��ைவ எ�த்�ப்�ர்வமாகக் ெகா�ங்கள்.

•

ேமாச� மற்�ம் ெபா�ப்�ைடைம அ�வலகத்திலி�க்�ம் ஃப்ராட் ஏர்லி �டக்ஷன் (FRED) ஆய்வாள�டம் ந�ங்கள் ேப�வதற்�
ம�க்கலாம். ஆய்வாளைர உங்க�ைடய வட்�ற்�ள்
�
அ�மதிக்க ேவண்�ய அவசியமில்ைல. ஆய்வாளைர ேவெறா� சமயத்தில்
ம�ப��ம் வரச்ெசால்லி ந�ங்கள் ேகட்கலாம். உங்க�ைடய உதவ�க்கான த�திைய இ� பாதிக்கா�.

•

என்�ைடய வ�ஷயத்தில் �ைற எ�க்�ம் ��ைவ ந� ங்கள் ஏற்க வ��ம்பவ�ல்ைல என்றால் நிர்வாக வ�சாரைணைய ந� ங்கள்
ேகட்கலாம். நிர்வாக வ�சாரைணய�ன்ேபா� உங்க�ைடய உ�ைமகள் எ��ம் பாதிக்கப்படாமல் சர்ச்ைசக்��ய ��� அல்ல� ெசயைல
ம�ப�சீலைன ெசய்யச்ெசால்லி ந�ங்கள் ேமற்பார்ைவயாளர் அல்ல� நிர்வாகிையக் ேகட்கலாம்.

•

��ம்பங்க�க்� தற்காலிக உதவ� ேதைவப்ப�ம் (TANF) திட்டத்தின் கீ ழ் 60 மாத கால எல்ைல வ�திைய நாங்கள் உங்க�க்�
ெத�வ�க்க ேவண்�ம். இந்தக் கால எல்ைல உங்க�ைடய அ�ப்பைட உண� அல்ல� �ழந்ைத பராம�ப்� மான�யங்க�க்� ெபா�ந்தா�.
உங்கள் EBT கார்ைடப் பற்றி ந� ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ய வ�ஷயங்கள்

•

ச�ைககைள தவறாகப் பயன்ப�த்�தல்: உங்க�ைடய ச�ைககைளப் பயன்ப�த்திய இடத்தில் EBT கார்� �லமாக வ�நிேயாகிக்கப்ப�ம்
உண� மற்�ம் பண ச�ைககள் ஆன� ப�வர்த்தைனக�க்கான வரலாற்�டன் DSHS ஐ வழங்�ம். பணம் அல்ல� ப�ற மதிப்�ள்ள
ெபா�ட்க�க்கான (கடத்தல்) பண உதவ� ச�ைககைள தவறாகப் பயன்ப�த்�வ� ெதாடர்பான வ�சாரைணய�ல் அல்ல� உணவ�ற்கான
உதவ� ச�ைககள�ன் ப�மாற்றத்திற்காக �ைறயான� ப�வர்த்தைன தகவல்கைளப் பயன்ப�த்�ம்.

•

EBT கார்ைட மாற்றியைமத்தல்: EBT கார்�கைள மாற்�வதற்� நாங்கள் கட்டணத்ைத வ�லிக்கலாம். உங்கள் EBT கார்ட் மற்�ம்

•

அதிக அளவ�ல் ம� தம் இ�க்�ம் EBT கார்�கள்: உங்க�ைடய நன்ைமகைள ஒ� மாதத்திற்�ள் ந�ங்கள் பயன்ப�த்தாவ�ட்டால் அல்ல� பல

உங்க�ைடய தன�ப்பட்ட அைடயாள எண்ைண (PIN) பா�காப்பாக�ம் மற்�ம் மி�ந்த பா�காப்பாக�ம் ைவத்தி�ங்கள்.
மாதங்களாக இ�ப்�த்ெதாைகைய அதிக அளவ�ல் ேசர்த்� ைவத்தி�ந்தால், உங்க�ைடய நிைலைம அல்ல� நன்ைமக�க்காக
உங்க�ைடய ேதைவைய மதிப்பாய்� ெசய்வதற்� நாங்கள் உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

DSHS 14-113 TA (REV. 12/2015) Tamil

YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES PAGE 1 OF 3

ந� ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ய வ�ஷயங்கள் (அ�ப்பைட உண�)
•

தகவலான� ச�யானதாக இ�க்கிறதா என்பைத ச�பார்ப்பதற்� அ�ப்பைட உண�க்காக வ�ண்ணப்ப�க்�ம் நபர்கைளப் பற்றிய
தகவல்கைள ப�ற �ட்டாட்சி அைமப்�க�க்� அ�ப்�கிேறாம். தகவல்கள் ஏதாவ� தவறாக இ�ந்தால், வ�ண்ணப்ப�க்�ம் நபர்க�க்�
அ�ப்பைட உண� கிைடக்காமல் ேபாகக்��ம். ஒ� நபர் ெகா�த்தி�க்�ம் தகவலான� தவறான� என்� அவர்க�க்�த் ெத�ந்தால்,
அவர்கள் ம� � �ற்றவ�யல் வழக்ைக அவர்கள் ெதாடரலாம். திட்டம், அபராதம் அல்ல� சிைறவாசம் ேபான்றவற்றில் இ�ந்� அ�ப்பைட உண�
வ�திகைள ேவண்�ெமன்ேற ம� றியதற்கான அபராதம் த�தி ந�க்கத்தின் அ�ப்பைடய�ல் மா�ப�ம்.

•

அங்கீ க�க்கப்பட்ட சில்லைற வ�ற்பைனயாள�டம் (கடத்தல்), பணம், ம�ந்�கள், ஆ�தங்கள் அல்ல� உணைவத் தவ�ர ேவ�
எைதயாவ� ந� ங்கள் வ�ற்பதற்�, வ�ற்க �யற்சிப்பதற்�ம், ப�மா�வதற்�ம் அல்ல� எந்தவ�தமான மதிப்ப��ம் உங்க�ைடய
உணவ�ற்கான உதவ�ைய நன்ெகாைடயாக வழங்�வதற்� �ைறந்தபட்சம் ஒ� வ�டத்திற்கான உண� உதவ� ச�ைககைளப்
ெப�வதற்காக ந�ங்கள் த�தி ந�க்கம் ெசய்யப்படலாம். ந�ங்கள் வாஷிங்டன் மாநிலத்ைத வ�ட்� ெவள�ேயறினா�ம் �ட மற்ெறா� மாநிலத்தில்
இதற்கான நன்ைமக�க்� வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்கான த�தி ந�க்கமான� ெதாட�ம்.

•

ந� ங்கள் அ�ப்பைட உணவ�ற்கான ேவைலத் ேதைவகள�ல் பங்ேகற்றாேலா, பங்ேகற்கத் தவறினாேலா, �தல் ேதால்வ�க்கான பண�த்
ேதைவக�க்� ந�ங்கள் இணங்�ம் வைர; �ன்� மாதங்கள் மற்�ம் இரண்டாவ� ேதால்வ�க்� ந�ங்கள் இணங்�ம் வைர; மற்�ம் ஆ� மாதங்கள்
மற்�ம் ந�ங்கள் �ன்றாவ� �ைறயாக இணங்�ம் வைர ஒவ்ெவா� �ைற�ம் ந�ங்கள் ஒ� மாதத்திற்� த�தி ந�க்கம் ெசய்யப்படலாம்.

•

இந்த பக்கத்தில் பட்�யலிடப்பட்��க்�ம் அ�ப்பைட உணவ�ற்கான அபராதம் எச்ச�க்ைகயாக வ�வ�க்கப்பட்�ள்ளப� அ�ப்பைட

•

இந்தத் �ைறய�ல் அ�ப்பைட உணவ�ற்கான ெசல�கைளச் ேசர்ப்பதற்� ந� ங்கள் வ��ம்ப�னால் வட்�
�
உ�ப்ப�னர்க�க்� ஆ�ம்

உண� திட்ட வ�திைய ம� றியதற்காக ந� ங்கள் அ�ப்பைட உண�த் திட்டத்திலி�ந்� அகற்றப்படலாம்.
ெசல�கைளப் பற்றி �காரள�க்கலாம். இந்த ெசலவ�னங்க�க்கான ஆதாரங்கைள ந�ங்கள் ெகா�க்காம�ம் மற்�ம் �காரள�க்காமல்
இ�ந்தா�ம், இந்த ெசல�கைளப் பற்றிய த�ர்மானங்கைள நாங்கள் பயன்ப�த்�வைத ந�ங்கள் வ��ம்பவ�ல்ைல என்ற அர்த்தமா�ம்.
ந� ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ய வ�ஷயங்கள் (பணம்)
•

ேதைவப்ப�ம் ��ம்பங்க�க்� தற்காலிகமாக உதவ� ெப�வதன் �லம் (TANF) �ழந்ைதக்கான ஆதர� ப��வ�ன் �லமாக ந�ங்கள்
உங்க�ைடய ப�ள்ைளகள் மற்�ம் �ைணக்� ஆதர� உ�ைமகைள வழங்�கிற�ர்கள். ந�ங்கள் ெபற்றி�க்�ம் ெபா� உதவ�ய�ன் அளைவப்
ெபா�த்� DCS உங்க�க்� ெச�த்த ேவண்�ய ஆதரைவ ைவத்தி�க்�ம் என்ப�தான் இதற்கான அர்த்தமா�ம். TANF இல் இ�க்�ம்ேபா�
ந� ங்கள் �ழந்ைதைய ஆத�ப்பதற்கான ெகா�ப்பன�கள் அல்ல� �ழந்ைதக்கான ச�ைககைளப் ெபற்றி�ந்தால் அைத உடன�யாக
ந� ங்கள் DCS இடம் ெசால்ல ேவண்�ம்.

•

ந� ங்கள் TANF ெப�வைத நி�த்தினால் �ழந்ைத ேவ� இடத்திற்� மாற்றப்பட்ட� அல்ல� என்�ைடய �கவ� மாற்றப்பட்ட� ேபான்ற

•

உங்க�க்� TANF கிைடத்தால், தற்காலிக வட்�ச்
�
ெசல�க�க்� அவசரமாகச் ெச�த்த உத�வதற்கான ��தல் பணத்ைத ந� ங்கள்

�ழந்ைதய�ன் ஆதரைவப் பாதிக்�ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் �றித்த வ�ஷயங்கைளப் பற்றி ந�ங்கள் DCS க்� ெசால்ல ேவண்�ம்.
ேகட்கலாம்.
�ட்டாட்சி சிவ�ல் உ�ைமகள் சட்டம் மற்�ம் U.S. ேவளாண்ைமத் �ைற (USDA) சிவ�ல் உ�ைமகள் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் ெகாள்ைகக�க்� ஏற்ப,
USDA வ�ன், �கவர் நிைலயங்கள், அ�வலகங்கள் மற்�ம் பண�யாளர்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள், USDA வ�ன் திட்டங்கள�ல் பங்ேகற்பதற்� அல்ல�
நிர்வகிப்பதற்�� தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� இனம், நிறம், ேதசியத் ேதாற்றம், மதம், பாலினம், பாலின அைடயாளம் (பாலின ெவள�ப்பா� உட்பட),
பாலியல் ேநாக்�நிைல, இயலாைம, வய�, தி�மண நிைல, ��ம்பம் / ெபற்ேறா�ன் நிைல, வ�மானம் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் பா�பா�
காண்பதில் இ�ந் USDA ஆல் நடத்தப்பட்ட அல்ல� நிதியள�க்கப்பட்ட எந்தெவா� திட்டம் அல்ல� ெசயல்பாட்��ம் (எல்லா திட்டங்க�க்�ம்
எல்லா தளங்க�ம் ெபா�ந்தா�) ஒ� ெபா� உதவ�த் திட்டம், அரசியல் நம்ப�க்ைககள் அல்ல� �ந்ைதய சிவ�ல் உ�ைமகள் நடவ�க்ைகக்�
பதில� அல்ல� பதில� ஆகியவற்றிலி�ந்� ெபறப்பட்ட�. த�ர்�கள் மற்�ம் �கார் தாக்கலின் காலக்ெக� ஆன� நிரல் அ�ப்பைடய�ல் மா�ப�ம்.
திட்டத்தின் தகவ�க்கான மாற்� வழி�ைறகள் ேதைவப்ப�ம் (உதாரணத்திற்�, ப�ெரய்லி, ெப�ய அச்�, ஆ�ேயாேடப், அெம�க்க ைசைக ெமாழி
ேபான்றைவ) �ைறபாட்�ைனக் ெகாண்ட நபர்கள் இதற்ெகன்� இ�க்�ம் நி�வனம் அல்ல� USDA வ�ன் டார்ெகட் ைமயத்ைத (202) 720-2600 (�ரல்
மற்�ம் TTY) என்ற எண்ண�ல் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம் அல்ல� ஃெபடரல் �ேல ேசைவ �லமாக USDA ஐ (800) 877-8339 என்ற எண்ண�ல்
ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். ��தலாக, ெசயல் திட்டத்தின் தகவல்கள் ஆங்கிலம் தவ�ர ேவ� ெமாழிகள�ல் �ட கிைடக்கக்��ம்.
திட்டத்தின் பா�பா� பற்றிய �காைர தாக்கல் ெசய்வதற்� USDA திட்டத்தின் �கார் ப�வம், AD-3027 என்ற ப�வத்ைத நிரப்ப�ம், இ�
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html என்ற வைலத்தளத்தில் ஆன்ைலன�ல் கிைடக்�ம் ேம�ம் ஏதாவெதா� USDA அ�வலகத்தி�ம்
கிைடக்�ம் அல்ல� USDA வ�ன் �கவ�க்� ஒ� க�தம் எ�த�ம் ேம�ம் இந்தக் க�தத்தில் ப�வத்தில் ேகட்கப்பட்��க்�ம் அைனத்�
தகவல்கைள�ம் வழங்க�ம். �கார்ப் ப�வத்தின் நகைலக் ேகா�வதற்�, (866) 632-9992 என்ற எண்ைண அைழக்க�ம். �ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட
உங்க�ைடய ப�வம் அல்ல� க�தத்ைத USDA-க்� சமர்ப்ப�க்க�ம்:
1.

மின்னஞ்சல்: U.S. ேவளாண்ைமத் �ைற
சிவ�ல் உ�ைமக�க்கான உதவ� ெசயலாள�ன் அ�வலகம்
1400 இன்�ெபண்டன்ஸ் ஏவ், SW
வாஷிங்டன், D.C. 20250-9410;

2.

ெதாைலநகல்: (202) 690-7442; அல்ல�

3.

மின்னஞ்சல்: program.intake@usda.gov

USDA என்பவர் ஒ� சம வாய்ப்� வழங்�நர், �தலாள�,மற்�ம் கடன் வழங்�பவர்.
கீ ேழ ைகெய�த்� ேபா�வதன் �லமாக, DSHS ன் நன்ைமகள் மற்�ம் திட்டங்கைளப் ெப�வதில் எனக்கி�க்�ம் உ�ைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள்
பற்றிய வ�ளக்கங்கள் அைனத்�ம் எனக்� நன்றாக வ�ளக்கப்பட்�ள்ளன என்� �றிக்ெகாள்கிேறன். நான் இந்த ஆவணத்தில் ைகெய�த்திட
ம�த்தால் இ� என� த�திைய பாதிக்கா� என்� எனக்�ப் ��கிற�, ஆனால் திட்டத்தின் ேதைவக�க்� இன்�ம் அதிகமாக ெபா�ப்ேபற்க
ேவண்� இ�க்�ம் ேம�ம் இ� திட்டங்கள் அல்ல� ெபா�ந்தக்��ய �ற்றவ�யல் அபராதங்க�க்� உட்பட்ட�.
வ�ண்ணப்பதார�ன் ைகெய�த்�

DSHS ஊழியர்கள�ன் ஏஸஸ் ID:
DSHS 14-113 TA (REV. 12/2015) Tamil

ேததி

சக-வ�ண்ணப்பதார�ன் ைகெய�த்�

ேததி

ைகெய�த்�ப் ேபாட ம�த்தல்.
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