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CASE NUMBER

CLIENT ID

ﻣن ﻣﯽ داﻧم:
•
•

•
•
•
•
•
•

ﻣﺳﺗﻠزم ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧم ،دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﺑﮕردم ،ﯾﺎ ﺧودم را ﺑرای ﮐﺎر آﻣﺎده ﮐﻧم.
ﻣن ﺑﺎﯾد در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻻزم ﺷرﮐت ﮐﻧم .اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧم ،ﯾﮏ ﺟرﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت
ﻗرارﮔرﻓﺗن در ﺷراﯾط ﺗﺣرﯾم  WorkFirstﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
• اﮔر ﻣن ﺗﺣرﯾم ﺷوم ،ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ:
• اﻋﺎﻧﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾزان 40درﺻد ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﮭم ﯾﮏ ﻧﻔر -ھرﮐدام ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد -ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد ،ﯾﺎ
• در ﺟﻠﺳﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺗطﺎﺑﻖ ﭘروﻧده و ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾد ﺧﺎﻧﮕﯽ/ﺟﻠﺳﮫ دﯾﮕر ﺷرﮐت ﻧﮑﻧم ،اﻋﺎﻧﮫ ﻣن ﻗطﻊ ﺧواھد ﺷد.
• اﮔر اﻋﺎﻧﮫ ﻣن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺣرﯾم  WorkFirstﮐﺎھش داده ﺷود:
• ﺑرای ﺧروج از ﺣﺎﻟت ﺗﺣرﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻣﺗواﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IRPﺧودم را دﻧﺑﺎل ﮐﻧم.
• ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻣﺗواﻟﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻻزم اﺳت اﻧﺟﺎم دادم ،ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺣرﯾم ﻣن در آﻏﺎز ﻣﺎه ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ
ﺷرﮐت ﮐردم ﻟﻐو ﺧواھد ﺳد.
• اﮔر ﻣن ﺑﮫ ﻣدت دو ﻣﺎه ﻣﺗواﻟﯽ در ﺗﺣرﯾم ﺑﻣﺎﻧم ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻧده ﻣن را ﺑﺑﻧدﻧد.
• اﮔر ﭘروﻧده ﻣن ﺑﺧﺎطر ﺗﺣرﯾم  WorkFirstﺑﺳﺗﮫ ﺷود:
ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧم اﻋﺎﻧﮫ ای درﯾﺎﻓت ﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﻣﺟددا درﺧواﺳت ﺑدھم و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧم.
•
• اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ) (3ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ ﺷﺪن ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از درﯾﺎﻓﺖ  TANF/SFAﻣﺤﺮوم ﺷﻮم.
ﺑﺎر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ  WorkFirstﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از  1ﻣﺎرس  ،2007ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ
ﻣن ﺑﺎﯾد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی  TANF/SFAدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣن دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرای ھﻣﮑﺎری
ﻧﮑردن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .درﯾﺎﻓت ﻣوﻓﻖ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐودک ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﻣن ﺑﮫ ﭘول را رﻓﻊ ﮐﻧد.
ﻣن در طول دوران زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣدت 60ﻣﺎه از ﻣزاﯾﺎی ﻧﻘدی  TANF/SFAاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺗﻣدﯾد را دﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم .
ﻣﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ام.
ﻣن از ﻣزاﯾﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻣدت
ﻣﺳﺗﻠزم ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧم ،دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﺑﮕردم ،ﯾﺎ ﺧودم را ﺑرای ﮐﺎر آﻣﺎده ﮐﻧم .اﮔر ﻣن ﻧﺗواﻧم در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت از ﭘﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺷرﮐت ﮐﻧم ،از
طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ھﺎی زﯾر ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﺗﻣﺎس ﺧواھم ﮔرﻓت.
ﻣن ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی زﯾر را ﺑﮫ ﻣدت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در زﯾر در ھر ھﻔﺗﮫ اﻧﺟﺎم دھم:

اﮔر ﻣن دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرای ﻋدم ﭘﯾروی از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑرﻧﺎﻣﮫ WorkFirstﺧود /ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود در ﺳرﯾﻌﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم و ﺑﺎ او ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻻزم را ﺑﮑﻧم .ﺷﻣﺎری از دﻻﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
• ﻣن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣرﯾﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره در ﭘرﺳﺗﺎری از ﮐودک و ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﺗواﻧﺳﺗم در ﻣﺣل ﻗرار ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺣﺎﺿر ﺷوم؛
• ﻣن در ﺷراﯾط ﻧﺎﮔوار اورژاﻧﺳﯽ( ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﯽ )ﻗرار دارم؛
• ﻣن ﻗرﺑﺎﻧﯽ درﮔﯾرﯾﮭﺎی داﺧل ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗم؛
• ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﺣل ﯾﺎ ﺷﺧص ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﮐودک زﯾر 13ﺳﺎﻟم در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ام ﭘﯾدا ﮐﻧم؛
• ﻣن ﻣﺷﮑل ﺣﻘوﻗﯽ ﻓوری دارم؛
• ﻣن ﻧﺎﺗوان ھﺳﺗم ﯾﺎ در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﻗرار دارم و ھﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﻧﺗواﻧم اﻟزاﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ را اﺟرا ﮐﻧم؛ ﯾﺎ
• ﻣن ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ھﺳﺗم ﮐژ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺷدﯾد و ﻣزﻣن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرم؛
• ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد ﯾﺎ ﺑرای ﻣراﻗب از ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ﻧﺎﺗوان در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧم؛
• ﺳن ﻣن 55ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و از ﮐودﮐﯽ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣن ﻧﯾﺳت؛ ﯾﺎ
• ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑرای  SSIﺑﮫ ھﻣراه ﮐﻣﮏ  DSHSدرﺧواﺳت ﺑدھم.
اﮔر ﻣن ﻣﺧﺎﻟف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷم ،اﯾن ﺣﻖ را دارم ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزﻧﮕری ﭘروﻧده و/ﯾﺎ دادرﺳﯽ اداری ﮐﻧم .ﺑرای درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد ظرف  90روز از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﺿﺎی ﻣﺳﺋول ﭘروﻧده ﻣن در ﭘﺎﯾﯾن اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑﺎ دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (Community Services Officeﯾﺎ دﻓﺗر دادرﺳﯽ اداری
 Office of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم .ﻧﺳﺧﮫ ای از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓردی ام
ﺑﮫ ﻣن داده ﺷده اﺳت .ﻣن در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺣﻖ ﺧواھم داﺷت ﮐﮫ ﺧودم ﺷﺧﺻﺎ ً در روﻧد ﺑﺣث ھﺎ ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﯾﺎ از ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺧود
اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ام ﺑﺧواھم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣرا ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد .اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺗواﻧم از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره و ارﺟﺎع ھﻣﺎھﻧﮓ ﺣﻘوﻗﯽ Coordinated Legal
) Education Advice and Referral (CLEARاز طﺮق زﯾﺮ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ:
• ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت آﻧﮭﺎ در ﻧﺷﺎﻧﯽ http://nwjustice.org/get-legal-help؛
• اﮔر زﯾر  60ﺳﺎل ﺳن دارم ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ،1-888-201-1014ﯾﺎ
• اﮔر ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل ﺳن دارم ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره .1-888-387-7111
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ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺷﺎﯾد ﻣن ﺑﺗواﻧم ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت در ﮐﺎرم ،ﺣﻔظ آن ،ﭘذﯾرﻓﺗن ﯾﮏ ﺷﻐل ،دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﮔﺷﺗن ،ﯾﺎ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ام ﮐﻣﮏ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم .اﮔر ﻣن ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ در ﻣورد
ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷم ،ﻣﯽ ﺗواﻧم درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘروﻧده و/ﯾﺎ ﺷﻧود دادرﺳﯽ ﮐﻧم .ﻣن از ﻣﺗﺧﺻص ﺑرﻧﺎﻣﮫ  WorkFirstﺧودم /ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ام
ﺧواھم ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد زﯾر ﻧﯾﺎز دارم:
•

ﺗﻌﻣﯾر اﺗوﻣﺑﯾل

•

ﭘوﺷﺎک ﺑﭼﮫ

•

ﻣﺟوزھﺎ /ﺷﮭرﯾﮫ ھﺎ

•

ﻣﺳﺎﻓرت

•

ﭘوﺷﺎک

•

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل

•

اﺻﻼح ﻣو

•

اﺑزار ﮐﺎر

•

ﻣﺷﺎوره

•

ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ

•

ﺑﻠﯾط اﺗوﺑوس

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺧﺎﻧواده

در ﻣدت ﺗﺣرﯾم ،ﺗﺎز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IRPﺧود را ﺷروع ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧداﻣت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ( ھﻣﺎﻧﻧد ﭘول ﺧرﯾد ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﻣل وﻧﻘل )درﯾﺎﻓت ﮐﻧم.
ﻣن درک ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﮐﮫ اﮔر ﺑدون داﺷﺗن دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾت ﮐودک ) (DCSھﻣﮑﺎری ﻧﮑﻣم ،اﻋﺎﻧﮫ ﻣن ﮐﺎھش ﺧواھت ﯾﺎﻓت .از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺧطر آﺳﯾب رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧم ﺑﺎﺷد .ﻣن درک ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی  TANFدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم ،ھر ﻧوع ﮐﻣﮏ ﮐودک ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﺑرای
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑﮫ دوﻟت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣن درﯾﺎﻓت  TANF/SFAرا ﻣﺗوﻗف ﮐﻧم DCS ،ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐودک را درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد و آن را ﺑرای ﻣن ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣن
درﺧواﺳت ﻣﺗوﻗف ﮐردن آن را ﺑﮑﻧم .ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ،و ﺣﻣﺎﯾت ﮐودک اطﻼع دارم.
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