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Plano sa Indibodwal nga Responsibilidad sa WorkFirst alang sa
Nasabtan nako nga:
 Gikinahanglan nga motrabaho ako, mangita og trabaho, o mag-andam para sa trabaho.
 Kinahanglan nga mosalmot ako sa gikinahanglan nga mga aktibidad. Kon dili ako mosalmot, makadawat ako og
multa gawas kon mapamatud-an nako nga duna ko/y maayo nga rason. Gitawag kini nga estado sa silot sa
WorkFirst.
 Kon masilutan ako, nagpasabot kini nga:
 Ang gihatag kanako kunhuran og 40% o bahin sa usa ka tawo, asa man ang mas dako, O:
 Ihunong ang gihatag kanako kon dili ko mosalmot sa staffing sa akong kaso sa dili pagsunod o pagbisita sa
balay/alternatibo nga nga miting.
 Kon makunhuran ang grant nga ginahatag kanako tungod sa multa sa WorkFirst:
 Kinahanglan ng sundon nako ang akong IRP (Individual Responsibility Plan) sulod sa upat ka semana nga
sunod-sunod aron makagawas gikan sa silot.
 Inig mabuhat na nako ang gikinahanglan sulod sa sunod-sunod nga upat ka semana, tangtangon ang multa
sa silot kanako, tangtangon ang multa sa silot sugod sa petsa uno sa buwan nga nagsunod sa akong upat ka
semana nga pagsalmot.
 Mahim ong isira ang akong kaso kon magpadayon ako nga gisilutan sulod sa duha ka buwan nga sunod-sunod.
 Kon masira ang akong kaso tungod sa silot sa WorkFirst:
 Kinahanglanon nga moaplay ako og usab ug mahimong kinahanglanon nga moapil sulod sa upat ka buwan
nga sunod-sunod sa dili pa ako makadawat og cash.
 Mahimong madiskwalipikar ako gikan sa pagdawat sa TANF/SFA paghuman sa tulo (3) ka pagsira sa kaso
sa silot.
ka higayon tungod sa silot sa WorkFirst sukad Maso 1, 2007.
 Gisirado na ang akong kaso
 Kinahanglan nga mokooperar ko sa Division of Child Support samtang nagdawat ko'g mga benepisyo sa while
TANF/SFA gawas kon dunay koy maaayong rason nga dili mokooperar. Ang malampuson nga pagkolekta sa
sustento sa anak mahimong magtangtang sa akong panginahanglan alang sa hinabang nga cash.
 Makakuha lang ako og 60 ka buwan nga mga cash nga benepisyo sa TANF/SFA sa akong tibuok kinabuhi gawas
kon mokwalipikar ako alang sa lugway.
 Nagamit na nako ang
ka buwan nga mga benepisyo nga cash.
 Gikinahanglan ako nga motrabaho, mangita og trabaho, o mag-andam alang sa trabaho. Kon dili ko katambong sa
gitakda nga aktibidad, tawgan nako ang tawo nga gilista sa ubos.
 Kinahanglan nga buhaton nako ang mosunod nga mga aktibidad alang sa gidaghanon sa oras kada semana nga
gipiho sa ubos:
Kon dunay maayo nga rason nga dili ko makatuman sa akong plano, kinahanglan nga mokontak ko ug makigtinabangay
dayon kon mahimo sa akong Espesyalista/Social Worker sa Programang WorkFirst. Apil ang pipila ka sampol sa
maayong mga rason ang:
 Wala ko makaadto sa appointment tungod sa pagkasakit o wala gidahum nga pagkapakyas sa pag-atiman sa bata o
transportasyon;
 Duna koy emergency nga kondisyon (sa lawas, sa pangisip, o emosyonal);
 Biktima ako sa ka-bayolente sa pamilya
 Dili ko makakita og ma-afford, tukma nga pag-atiman sa bata sa akong lugar alang sa mga bata nga wala pay 13 anyos;
 Duna koy diirekta nga legal nga problema;
 Duna koy disabilidad o pipila ka kondisyon ug kini nakapugong kanako sa pagtuman sa mga gikinahanglan sa
programa; o
 Ako usa ka hamtong nga dunay grabe o nagbalik-balik nga disabilidad;
 Kinahanglan ko sa balay aron sa pag-atiman sa usa ka bata nga adunay espesyal nga mga panginahanglan o laing
hamtong nga adunay mga kakulangan;
 Ako 55 anyos o labaw pa ug nag-atiman sa usa ka bata ug dili ako ang ginikanan sa bata; o
 Naga-aplay ako alang sa SSI uban sa usa ka facilitator sa DSHS.
Kon supak ako niini nga plano, duna koy katungod nga mohangyo nga rebyuhon ang kaso ug/o Administratibo nga
Pagdungog. Aron mohangyo og pagdungog, kinahanglan nga kontakon nako ang akong Community Services Office o
ang Office of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489, sulod sa 90 ka adlaw gikan sa
petsa sa pagpirma sa akong case manager sa ubos. Gihatagan ako og kopya sa akong Plano sa Indibidwal nga
Responsibilidad. Sa Pagdungog, duna koy katungod nga irepresentar ang akong kaugalingon, irepresentar sa usa ka
abogado o sa laing tawo nga akong pilion. Mahimong makakuha ako og libre nga tambag pangbalaod o representasyon
pinaagi sa pagkontak sa Coordinated Legal Education Advice and Referral (CLEAR) pinaagi sa:
 Pagbisita sa ilang site http://nwjustice.org/get-legal-help;
 Pagtawag sa 1-888-201-1014 kon ako wala pay 6o anyos, o
 Pagtawag sa 1-888-387-7111 kon ako 60 anyos na o labaw pa.
DSHS 14-381 CB (REV. 07/2014) Cebuano

CASE MANAGER’S SIGNATURE

DATE

AKONG PIRMA

NUMERO SA KASO

JAS ID

PETSA
ID SA KLIYENTE

CONFIDENTIAL REQUIREMENTS
Mahimong makadawat ako sa mga serbisyo sa suporta aron makatabang kanako sa pag-abante sa akong trabaho,
magpadayon ang akong trabaho, modawat og trabaho, mangita og trabaho, o mosunod sa akong plano. Kon supak ko sa
hukom bahin sa mga serbisyo sa suporta, mahimo nakong ihangyo ang pagrebyu sa kaso ug/o pagdungog. Mohangyo ko
sa akong Espesyalista/Social Worker sa Programang WorkFirst kon magkinahanglan ko og mga serbisyo sa suporta
sama sa:


Pag-repar sa sakyanan



Mga diaper



Lisensya/bayad



Mileage



Pananina



Mga gasto sa edukasyon



Paputol og buhok



Mga gamit sa pagtrabaho



Pagtambag



Personal nga pagkahinlo



Pases sa bus



Pagplano sa pamilya

Samtang gisilutan, dili ko makadawat og mga serbisyo sa suporta (sama sa kwarta alang sa sinina sa trabaho o
transportasyon) hangtud nga magsugod sa pagsunod sa akong IRP.
Nasabtan nako nga, kon mobalibad ko sa pagkooperar sa Division of Child Support (DCS) nga walay maayo nga rason,
mahimong kunhuran ang gihatag kanako. Lakip sa mga maayo nga rason ang hulga sa kadaut ngadto sa akong mga
anak o kanako. Nasabtan nako nga samtang nagdawat ko sa hinabang TANF, ang bisan unsang sustento sa anak nga
makolekta pagagunitan aron ibayad sa estado.
Kon mahunong ko sa pagdawat sa TANF/SFA, kolektahon sa DCS ang sustento sa anak ug ipadala kini kanako gawas
kon ingnon nako sila nga mohunong. Nasabtan nako ang mga serbisyo sa suporta, mga silot, ug sustento sa anak.
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