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      የግል ሓላፊነት እቅድ (Individual  
                        Responsibility Plan, IRP) 
የ WorkFirst የግል ሓላፊነት እቅድ ለ        

JAS ID (መለያ) 
      

የጉዳይ ቁጥር 
      

የደንበኛ መለያ (ID) 
      

የሚከተሉትን ተረድቼአለው፦ 
• መስረት ፣ ሥራ መፈልግ ፣ ወይም ለሥራ መዘጋጀት ይጠበቅብኛል 
• በሚያስፈልጉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍ እንዳለብኝ።  ካላደረግኩ ፣ ጥሩ ምክንያት እንደነበረ ማረጋገጥ ካልቻልኩ በስተቀር ቅጣትን 

እቀበላለው ።  ይህም በ WorkFirst የማዕቀብ ሁኔታ ውስጥ መገኘት ያባላል።   
• መዕቀድ ተጣለብኝ ፣ ማለት፦ 

• የእኔ ድጎማ በ 40% ወይም በአንድ ሰው ድርሻ ይቀንሳል ፣ ምንም ያህል ትልቅ ቢሆንም ፣ ወይም ፦ 
• በ WorkFirst ውስጥ እንደገና ካልተሳተፍኩ በስተቀር የድጋፍ አገልግሎቶችን መቀበል አልችልም። 

• የገንዘብ ድጋፌ በ WorkFirst መዕቀብ ምክንያት ከተቀነሰ፦ 
• ማዕቀቡን ለማቆም በተከታታይ ለአራት ሳምንታት IRP ን መከተል ሊኖርብኝ ይችላል ። 
• በተከታታይ ለአራት ሳምንታት የሚያስፈልገውን ካደረግኩ በኋላ ፣ የእኔ የማዕቀብ ቅጣት ከአራተኛው ሳምንት ተሳትፎዬ በኋላ ከወሩ 

የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ያበቃል። 
• ለተከታታይ አስር ወራት በመዕቀብ ውስጥ ከቆየው ዬኔ ጉዳይ ሊዘጋ ይችላል። 

• በ WorkFirst ማዕቀብ ምክንያት ጉዳዬ ከተዘጋ፦  
• የካሽ ገንዘብ ከመቀበሌ በፊት እንደገና ማመልከት ያስፈልገኛል እንዲሁም በተከታታይ ለአራት ሳምንታት መሳተፍ ያስፈልገኝ 

ይሆናል። 
• ላለመተባበር በቂ ምክንያት ካለኝ በስተቀር የ TANF / SFA ጥቅማጥቅሞችን እያገኘሁ ከህጻናት ድጋፍ ክፍል ጋር መተባበር አለብኝ ።  

የህጻናት ድጋፍን በተሳካ ሁኔታ መሰብሰብ ለገንዘብ ድጋፍ ያለኝን ፍላጎት ለማስቅረት ይረዳኛል። 
• ለተጨማሪው ማራዘሚያ ብቁ ከሆንኩ በስተቀር በሕይወቴ ውስጥ የ 60 ወር የ TANF / SFA የገንዘብ ጥቅማጥሞችን ብቻ ማግኘት 

እችላለሁ ። 
• የ       ወራት የገንዘብ ጥቅማጥቅሞችን ተጠቅሜአለው። 
• መስረት ፣ ሥራ መፈልግ ፣ ወይም ለሥራ መዘጋጀት ይጠበቅብኛል የታቀዱት እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ ካልቻልኩ ፣ ከታች በተዘረዘሩት 

ቁጥሮች ላይ ላለው ሰው እደውላለው። 
• ከዚህ በታች ለተጠቀሰው እያንዳንዱ ሳምንት በየሳምንቱ የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን አለብኝ፦ 

      
እቅዴን መከተል የማልችልበት ጥሩ ምክንያት ካለ ፣ ከ የWorkFirst ፕሮግራም ባለሙያዬ / ከማህበራዊ ሰራተኛ ጋር በተቻለ ፍጥነት መገናኘት እና 
መሥራት አለብኝ ።  የተወሰኑ የጥሩ ምክንያቶች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 
• በልጄ እንክብካቤ ወይም በመጓጓዣዬ ውስጥ በሕመም እና ባልተጠበቀ ችግር ምክንያት በቀጠሮ ሰዓት መገኘት ካልቻልኩ ፤ 
• አስቸኳይ የጤና ሁኔታ ካለብኝ (አካላዊ, አእምሮአዊ, ወይም ስሜታዊ) ፤ 
• የቤተሰብ ጥቃት ተጋላጭ ከሆንኩኝ ፤ 
• እድሜያቸው ከ 13 ዓመት በታች ለሆኑት ተገቢ የሆነ የሕጻናት እንክብካቤን በአካባቢዬ ውስጥ ለማድረግ አቅሜ የማይችል ከሆነ ፣ 
• አስቸኳይ የጤና ችግር ካለብኝ ፤ 
• የአካል ጉዳት ወይም የተወሰኑ ሁኔታዎች ካለብኝ እናም ይህ የፕሮግራሙን መስፈርቶች ማሟላት እንዳልችል ካገዱኝ ፣ ወይም 
• በከባድ እና ሥር ሰደደ የሆነ የአካል ጉዳት ያለበት ጎልማሳ ከሆንኩኝ ፤ 
• ልዩ ፍላጎት ላለው ልጅ ወይም ሌላ አካል ጉዳተኛ የሆነ ልጅን ለመንከባከብ በቤት ውስጥ መቆየት የሚያስፈልገኝ ከሆነ ፤ 
• ዕድሜዬ 55 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ እና ልጁን እየተንከባከብኩ ከሆነ እናም የልጁ ወላጅ ካልሆንኩ ፤ ወይም 
• እኔ ከ DSHS አስተባባሪዎች ጋር ለSSI እያመለከትኩ ከሆነ። 
• ቤት የሌለኝ ወይም ቤት የሌላቸውን ሕጻን(ናት) እየተንከባከብኩ ከሆነ። 
በዚህ ዕቅድ ካልተስማማሁ ፤ የጉዳይ ክለሳ እና/ወይም የአስተዳደር ችሎት የመጠየቅ መብት አለኝ።  ችሎት ለመጠየቅ ፣ የጉዳዬ ሥራ አስኪያጅ 
ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ በ 90 ቀናት ውስጥ የCommunity Services Office ወይም የOffice of Administrative Hearings ን፣ በ DSHS, 
PO Box 42489, Olympia WA  98504-2489, መግኘት ይኖርብኛል።  የግለሰብ ኃላፊነት ዕቅድ ግልባጬ ተሰጥቶኛል።  በችሎቱ ላይ እራሴን 
ለመወከል ፣ በጠበቃ ወይም በመረጥኳቸው ሌሎች ሰዎች የመወከል መብት አለኝ።  የተቀናጀ የሕግ ትምህርት ምክር እና ሪፈራል (CLEAR, 
Coordinated Legal Education Advice and Referral) በማነጋገር ነፃ የሕግ ምክር ወይም ውክልና ማግኘት እችል ይሆናል, በ፦ 

• ወብሳይታቸውን መጎብኘት http://nwjustice.org/get-legal-help; 
• ዕድሜዬ ከ 60 ዓመት በታች ከሆነ ወይም ወደ 1-888-201-1014 መደወል ፣ ወይም 

http://nwjustice.org/get-legal-help
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• ዕድሜዬ 60 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ወደ 1-888-387-7111 መደወል። 
የጉዳይ ተቆጣጣሪ ፊርማ 
 
 
 
  

ቀን 
      

የኔ ፊርማ ቀን 
      

JAS ID(መለያ) 
      

የጉዳይ ቁጥር 
      

የደንበኛ መለያ(ID) 
      

ሚስጥራዊ መስፈርቶች 

ሥራዬን እንድገፋበት ፣ ሥራዬን እንድቀጥል ፣ ሥራ ለመቀበል ፣ ሥራ ለመፈለግ ወይም ዕቅዴን ለመከተል የሚረዱኝ የድጋፍ አገልግሎቶችን ላገኝ 
እችል ይሆናል።  በድጋፍ አገልግሎቶች ውሳኔ ላይ ካልተስማማሁ ፣ የጉዳይ ግምገማ እና / ወይም ችሎት እንዲሰጠኝ መጠየቅ እችል ይሆናል።  ከታች 

እንደተዘረዘሩት አይነት ያሉ የድጋፍ አገልግሎቶች የሚያስፈልጉኝ ከሆነ ፣ የ WorkFirst ፕሮግራሜን ባለሙያ / ማህበራዊ ሰራተኛን እጠይቃለሁ ፦ 

• የመኪና ጥገና 

• ልብስ መልበስ 

• ማማከር 

• ዳይፐር ማድረግ 

• የትምህርት ወጪዎች 

• የግል ንጽሕና 

• የንግድ ፍቃድ/ክፍያዎች 

• ጸጉር ለመቆረጥ 

• የአዎቶቢስ ቲኬቶች 

• ማይሌጅ 

• የሥራ መሳሪያዎች 

• የቤተሰብ እቅድ 

በማዕቀብ ውስጥ እያለው ፣ የእኔን IRP መከተል እስከተጀምር ድረስ ፣ የድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት አልችልም (ለምሳሌ ለሥራ ለልብስ ወይም 

ለመጓጓዣ የሚሆን ገንዘብ)። 

ያለ በቂ ምክንያት ከልጆች ድጋፍ ክፍል (Division of Child Support, DCS) ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ ካልሆንኩ ፣ ለእኔ የሚሰጥ ድጋፍ ሊቀንስ 

እንደሚችል ይገባኛል።  ጥሩ የሚባሉ ምክንያቶች ፣ በልጆቼ ወይም በእኔ ላይ የሚደርስ ጥቃትን ያካትታሉ።  የTANF ድጋፍን እያገኘው ባለሁበት 
ጊዜ ፣ ለግዛቱ መለሰው ለመክፈል የተሰበሰበው ማንኛውም የልጆች ድጋፍ እንደሚቀመጥ ይገባኛል። 

TANF/SFA ን መግኘት ሳቆም ፣ DCS የሕጻናት ድጋፍን ይሰበስባል እንዲሁም እኔ እንዲያቆሙ ከጠየኳቸው በስተቀር ወደ እኔ ይልካሉ።  የድጋፍ 
አገልግሎቶችን ፣ መዕቀቦችን ፣ እንዲሁም የሕጻናት ድጋፍን እረዳለው። 

የጉዳይ ተቆጣጣሪ ፊርማ ቀን 
      

የኔ ፊርማ ቀን 
      

 


