Đây là thẩm định:

Khởi đầu

Tái xét

1. VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG (CSO)

THẨM ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁM HỘ TÀI CHÁNH
(PROTECTIVE PAYEE ASSESSMENT)

PHẦN I

2. TÊN NHÂN VIÊN XÃ HỘI/NHÂN VIÊN PHỤ
TRÁCH HỒ SƠ

3. SỐ ĐIỆN THOẠI

4. TÊN THÂN CHỦ

5. LOẠI TRỢ GIÚP

6. SỐ ID HỒ SƠ TRỢ CẤP CỦA THÂN CHỦ

7. SỐ e-JAS ID CỦA THÂN CHỦ

LÝ DO CẦN GIÁM HỘ TÀI CHÁNH

Đánh dấu vào tất cả (những) ô thích hợp ở bên dưới. Phải có giấy tờ trong hồ sơ để chứng minh cho những mục đã đánh
dấu.
1. Thân chủ TANF/SFA là người đang mang thai hoặc là cha mẹ vị thành niên. (WAC 388-460-0040) (Thẩm định trẻ
vị thành niên trong hồ sơ)
2. Tình trạng khẩn cấp khiến thân nhân chăm sóc không thể trông giữ đứa trẻ.

(WAC 388-460-0030)

3. Không biết cách quản lý tiền. (WAC 388-460-0035)
Quan sát cho thấy thân chủ TANF/SFA/GA/SSI hoặc con cái của họ bị đói, đau yếu, hoặc không đủ quần áo
mặc.
Đã yêu cầu xin thêm tiền nhiều lần, thí dụ như AREN, đối với những nhu cầu thiết yếu căn bản như thực
phẩm, tiện ích, quần áo, và nhà ở.
Thân chủ bị đuổi nhà nhiều lần hoặc có giấy báo bị cắt dịch vụ tiện ích vì không có tiền trả.
Thẩm định y khoa hoặc tâm lý cho thấy thân chủ không thể quản lý tiền bạc.
Những người đã có thẩm định ADATSA và đang tham gia vào chương trình điều trị chứng nghiện ngập do
ADATSA tài trợ.
Thân chủ TANF/SFA/Working Connections không có tiền trả cho người giữ trẻ tại nhà.
Than phiền từ những nơi cung cấp cho thấy thường xuyên không thanh toán hóa đơn hoặc tiền mướn nhà.
Dùng tiền trợ cấp xã hội trong thẻ Nhận Trợ Cấp Bằng Điện Tử (EBT) hoặc lấy tiền mặt trong thẻ EBT để mua
hay trả tiền mua vé số, cá độ, hoặc bất cứ những hình thức nào cho phép trong Chương 9.4 của RCW.
Điều khác (WAC 388-460-0035-3) (xin giải thích):

PHẦN II.

GIẢI THÍCH TẠI SAO PHẢI CẦN HOẶC VẪN CẦN NGƯỜI GIÁM HỘ TÀI CHÁNH – ĐÍNH KÈM BẰNG CHỨNG ĐỂ CHỨNG MINH
(KHÔNG ĐÒI HỎI NẾU QUÝ VỊ ĐÁNH DẤU VÀO Ô SỐ 1 HOẶC 2 Ở TRÊN)

PHẦN III. KÝ TÊN

1. Thân chủ không đồng ý với quyết định là họ phải có
Có
Không
người nhận tiền giùm.

2. Xem xét bằng chứng và hoàn cảnh cho thấy rằng
là cần thiết
là
người giám hộ tài chánh
không cần thiết.

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN XÃ HỘI

NGÀY

CHỮ KÝ CỦA GIÁM SÁT VIÊN (CHỈ DÀNH CHO NHỮNG HỒ SƠ KÉM QUẢN LÝ)

GHI CHÚ
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THÂN CHỦ KHÔNG CÓ MẶT/KHÔNG CHỊU HỢP TÁC

Quyền Hạn và Thông Báo Liên Quan Đến Kế Hoạch Giám Hộ Tài Chánh của Thân Chủ, DSHS 14-349
Thông Báo Cho Thân Chủ
Nếu cần phải chỉ định một người giám hộ tài chánh, thì thân chủ phải được thông báo trong vòng mười (10) ngày kể từ
ngày ra biện pháp.
Thông Tin Về Điều Giải
Nếu quý vị không đồng ý với bất cứ quyết định nào của chúng tôi, quý vị có thể xin điều giải. Muốn yêu cầu điều giải, hãy
liên lạc với văn phòng tại địa phương quý vị hoặc gởi thư cho The Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489,
Olympia WA 98504-2489. Quý vị phải yêu cầu điều giải trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thư này.
Tại buổi điều giải, quý vị có thể tự đại diện cho chính mình. Quý vị cũng có thể nhờ luật sư hay một người nào khác tùy
quý vị chọn đại diện cho quý vị. Quý vị có thể xin cố vấn hay đại diện pháp lý miễn phí. Hãy gọi cho chúng tôi hoặc gọi cho
đường dây dịch vụ pháp lý toàn tiểu bang ở số 1-888-201-1014 để biết thêm chi tiết.
Quý vị cũng có thể yêu cầu tái xét hồ sơ. Việc này sẽ không làm trì hoãn hay thay thế cho buổi điều giải và có thể giải
quyết sự bất đồng một cách nhanh chóng hơn. Hãy liên lạc với văn phòng tại địa phương quý vị để yêu cầu tái xét hồ sơ.
Không Kỳ Thị
Chương trình của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, phái tính, tuổi tác, khuyết tật,
tôn giáo hoặc khuynh hướng chính trị, hay nguồn gốc quốc gia.
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