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Individual Responsibility Plan
(দািয়তব্ সংকৰ্ান্ত সব্তন্তৰ্ পিরকল্পনা, IRP)
সংকৰ্ান্ত সব্তন্তৰ্ পিরকল্পনা)

এর জনয্ WorkFirst Individual Responsibility Plan (দািয়তব্
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আিম বুেঝিছ েয:
• আমােক কাজ করেত হেব, কাজ খুজঁ েত হেব বা কােজর জনয্ পৰ্স্তুত হেত হেব।
• আমােক অবশয্ই পৰ্েয়াজনীয় কমর্কােণ্ড অংশগৰ্হণ করেত হেব। আিম যিদ েসটা না কির, তাহেল উপযুক্ত কারণ েদখােত না পারেল আমােক জিরমানা করা হেব।
এিটেক বলা হয় WorkFirst িবিধিনেষেধর স্টয্াটােস থাকা।
• আমার উপর যিদ িবিধিনেষধ চাপােনা হয়, তাহেল তার মােন:
• আমার গৰ্ান্ট 40% অথবা একজন বয্িক্তর েশয়ােরর সমতু লয্, েযিট েবিশ হেব েসই অনুযায়ী হৰ্াস করা হেব, অথবা:
• WorkFirst-এ আবার আিম সংযুক্ত না থাকেল সােপাটর্ সািভর্ স পােবা না।
• WorkFirst িনেষধাজ্ঞার কারেণ আমার নগদ অেথর্র সহায়তা যিদ কেম যায়:
• িবিধিনেষধ সমাপ্ত করেত হেল চার সপ্তােহর জনয্ আমােক িনেজর IRP অনুসরণ করেত হেব।
• আমার যা করা পৰ্েয়াজন েসিট চার সপ্তাহ করার পর আমার অংশগৰ্হেণর চার সপ্তাহ পের পৰ্থম মােসর জনয্ আমার জিরমানা সমাপ্ত হেব।
• যিদ একটানা দশ মাস আমার উপর িনেষধাজ্ঞা থােক, তাহেল আমার েকস বন্ধ করা হেত পাের।
• WorkFirst িনেষধাজ্ঞার কারেণ আমার েকস যিদ বন্ধ করা হয়:
• আমােক আবার আেবদন করেত হেব এবং আিম নগদ অথর্ পাওয়ার আেগ একটানা চার সপ্তাহ আমােক অংশগৰ্হণ করেত হেব।
• সহেযািগতা না করার জনয্ আমার কােছ যথাযথ েকােনা কারণ না থাকেল TANF/SFA সুিবধা পাওয়ার সময় আমােক অবশয্ই Division of Child
Support (িশশু সহায়তা িবভাগ)-এর সােথ সহেযািগতা করেত হেব। সফলভােব িশশু সহায়তা গৰ্হণ করেল আমার নগদ সংকৰ্ান্ত সহায়তার পৰ্েয়াজনীয়তা নাও
থাকেত পাের।
• বিধর্তকরেণর জনয্ আিম উপযুক্ত না হেল আজীবেনর জনয্ আিম েকবলমাতৰ্ 60 মােসর জনয্ TANF/SFA নগদ অেথর্র সুিবধা েপেত পাির।
• আিম
মােসর নগদ অেথর্র সুিবধা বয্বহার কেরিছ।
• আমােক কাজ করেত হেব, কাজ খুজঁ েত হেব বা কােজর জনয্ পৰ্স্তুত হেত হেব। আিম যিদ েকােনা পূবির্ নধর্ািরত কমর্কােণ্ড অংশগৰ্হণ করেত না পাির, তাহেল িনেচ
তািলকাভু ক্ত নমব্ের সংিশ্লষ্ট বয্িক্তর সােথ েযাগােযাগ করব।
• িনেচ উেল্লিখত অনুযায়ী পৰ্িত সপ্তােহ িনধর্ািরত সময় অনুসাের আমােক িনেম্নাক্ত কমর্কাণ্ড করেত হেব:
আমার পিরকল্পনা অনুসরণ না করার জনয্ যিদ উপযুক্ত েকােনা কারণ থােক, তাহেল আমােক অবশয্ই যত দৰ্ুত সম্ভব WorkFirst েপৰ্াগৰ্াম েস্পশািলস্ট/সমাজকম�র
সােথ েযাগােযাগ এবং কাজ করেত হেব। উপযুক্ত িকছু কারেণর মেধয্ আেছ:
• অসুস্থতা বা পিরবহন অথবা আমার িশশুর পিরচযর্ায় অপৰ্তয্ািশত বয্থর্তার কারেণ আিম অয্াপেয়ন্টেমন্ট িমস কেরিছ;
• আমার একিট আপ�কালীন পিরিস্থিত িছল (শারীিরক, মানিসক বা আেবগ সংকৰ্ান্ত);
• আিম পািরবািরক সিহংসতার একজন ভু ক্তেভাগী;
• আমার এলাকায় অনুধব্র্ 13 বয়সী িশশুেদর জনয্ আিম একিট সাশৰ্য়ী, যথাযথ িশশুর পিরচযর্া সংকৰ্ান্ত পিরকল্পনা খুেঁ জ পাইিন;
• আমার একিট জরুির আইিন সমসয্া আেছ;
• আমার িকছু পৰ্িতবন্ধকতা বা িকছু সমসয্া আেছ এবং এই কারেণ আিম েপৰ্াগৰ্ােমর শতর্ াবলী পূরণ করেত পারিছ না; অথবা
• আমার গুরত
ু র পৰ্িতবন্ধকতাযুক্ত একজন পৰ্াপ্তবয়স্ক;
• িবেশষ চািহদাসম্পন্ন েকােনা িশশু বা অনয্ েকােনা পৰ্িতবন্ধী পৰ্াপ্তবয়েস্কর পিরচযর্ার জনয্ আমােক বাসায় থাকেত হেব;
• আমার বয়স 55 বছর বা তার েবিশ এবং আমােক এক িশশুর পিরচযর্া করেত হয় এবং আিম িশশুিটর বাবা/মা নই; অথবা
• আিম DSHS েফিসিলেটটর সহ SSI-এর জনয্ আেবদন করিছ।
• আিম গৃহহীন বা গৃহহীন িশশু(েদর) পিরচযর্া করিছ।
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আিম যিদ পিরকল্পনার সােথ সম্মত না হই, তাহেল আমার কােছ পযর্ােলাচনা এবং/অথবা পৰ্শাসিনক শুনািনর অিধকার আেছ। শুনািনর অনুেরাধ করেত িনেচ আমার েকস
ময্ােনজােরর সব্াক্ষর করার তািরখ েথেক 90 িদেনর মেধয্ আমােক অবশয্ই আমার Community Services Office (কিমউিনিট সািভর্ স অিফস) বা Office of
Administrative Hearings (পৰ্শাসিনক শুনািনর অিফস), িঠকানা DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489-েত েযাগােযাগ করেত হেব।
আমােক আমার Individual Responsibility Plan (দািয়তব্ সংকৰ্ান্ত সব্তন্তৰ্ পিরকল্পনা)-এর একিট কিপ েদওয়া হেয়েছ। শুনািনেত আমার িনেজেক, উিকেলর মাধয্েম
বা আমার েবেছ েনওয়া অনয্ েকােনা বয্িক্তর মাধয্েম েপশ করার অিধকার আেছ। Coordinated Legal Education Advice and Referral (সমিনব্ত আইিন
িশক্ষা পরামশর্ এবং েরফােরল, CLEAR)-এর সােথ েযাগােযাগ করার মাধয্েম আিম িবনামূেলয্ আইিন পরামশর্ বা পৰ্িতিনিধেতব্র সুেযাগ েপেত পাির:
• তােদর সাইট িভিজট করেত হেব http://nwjustice.org/get-legal-help
• আমার বয়স অনুধব্র্ 60 হেল 1-888-201-1014 নমব্ের কল করেত হেব অথবা
• আমার বয়স 60 বা তার েবিশ হেল 1-888-387-7111 নমব্ের কল করেত হেব।

েগাপনীয়তার শতর্ াবলী
আমার কােজ িনেজর উন্নিত করেত, কাজ চািলেয় েযেত, কাজ গৰ্হণ করেত, কাজ খুজঁ েত বা আমার পিরকল্পনা অনুসরণ করেত সাহােযয্র জনয্ আিম সহায়তা েসবা েপেত
পাির। আিম যিদ সহায়তা েসবার সােথ একমত না হই, তাহেল আিম েকেসর পযর্ােলাচনা এবং/অথবা শুনািন করার কথা বলেত পাির। িনেম্নােক্তর মেতা েকােনা সহায়তা
েসবার পৰ্েয়াজন হেল আিম িনেজর WorkFirst েপৰ্াগৰ্াম েস্পশািলস্ট/সমাজকম�র কাছ েথেক চাইব:
•
•
•

গািড়র েমরামত
জামাকাপড়
কাউেন্সিলং

•
•
•

ডায়াপার
িশক্ষা সংকৰ্ান্ত খরচ
বয্িক্তগত পিরচ্ছন্নতা

•

লাইেসন্স/িফ

•
•

চু ল কাটা
বােসর পাস

•
•
•

মাইেলজ
কােজর জনয্ টু ল
পিরবার পিরকল্পনা

িবিধিনেষধ থাকার সময় আিম িনেজর IRP অনুসরণ শুরু না করা পযর্ন্ত সহায়তা েসবা (েযমন কােজর জামাকাপড় বা পিরবহেনর জনয্ টাকা) েপেত পারব না।
আিম বুেঝিছ েয আিম যিদ েকােনা যথাযথ কারণ ছাড়া Division of Child Support (িশশু সহায়তা িবভাগ, DCS)-এর সােথ সহেযািগতা করেত রািজ না হেল
আমার গৰ্ান্ট হৰ্াস করা হেত পাের। যথাযথ কারণগুিলর মেধয্ আেছ আমার বা আমার সন্তানেদর জনয্ ক্ষিতর ঝুঁ িক। আিম বুেঝিছ েয আিম যতক্ষণ TANF সহায়তা
পাব, ততক্ষণ সংগৰ্হ করা েযেকােনা িশশু সহায়তা েস্টটেক েপ বয্াক করার জনয্ েরেখ েদওয়া হেব।
যখন আমার TANF/SFA, DCS পাওয়া েথেম যােব, তখন আিম িশশু সহায়তা সংগৰ্হ করব এবং আিম বন্ধ করেত না বলেল এিট আমােক পাঠােনা হেব। আিম
সহায়তা েসবা, িবিধিনেষধ এবং িশশু সহায়তা বুঝেত েপেরিছ।
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