
DSHS 14-381 KU (REV. 06/2021) Kurdish 

      Individual Responsibility Plan  
 )IRPبھرپرسیارێتی تاکھکھسی،  (پالنی 

WorkFirst Individual Responsibility Plan (پالنی بھرپرسیارێتی تاکھکھسی) بۆ       

 JASناسنامھی 
      

 ژمارەی کھیس
      

 ناسنامھی مۆشتھری
      

 من تێدەگھم:
 داوام لێدەکرێت کار بکھم، بھدوای کاردا بگھڕێم، یان ئامادەکاری بکھم بۆ کار کردن. •
ی دەوترێت گھمارۆی دەبێت بھشداری چاالکییھ پێویستھکان بکھم. ئھگھر ئھمھ نھکھم سزا دەکرێم، مھگھر بتوانم بیسھلمێنم کھ ھۆکارێکی باشم ھھبووە. ئھمھش پێ •

WorkFirst . 
 ئھگھر سزام بھسھردا سھپێنم، مانای وایھ: •

 وە، کامیان زیاتر بێت، یان:یان بھشی یھک کھس کھم دەکرێتھ 40%یارمھتییھکھم بھ ڕێژەی  •
 .WorkFirstمن ناتوانم خزمھتگوزاری پشتگیری وەربگرم مھگھر دووبارە ناوم تۆمار نھکھمھوە لھ  •

 :WorkFirstئھگھر بھخشینی کاشھکھم کھمکرایھوە بھھۆی قھدەغھکردنی  •
 ھ لھسھریھک بۆ کۆتاییھێنان بھ گھمارۆکھ.ـم بێت بۆ ماوەی چوار ھھفت IRPلھوانھیھ پێویستم بھ بھدواداچوونی  •
 اریکردنم.کاتێک بۆ ماوەی چوار ھھفتھ لھسھریھک ئھوەی پێویست بێت ئھنجامی دەدەم، سزاکھم لھ یھکھمی مانگدا کۆتایی دێت دوای چوار ھھفتھ لھ بھشد •
 ێت.ئھگھر بۆ ماوەی دە مانگ لھسھریھک لھ ژێر سزا بمێنمھوە، لھوانھیھ دۆسیھکھم دابخر •

 داخراوە:  WorkFirstئھگھر کھیسھکھم بھھۆی قھدەغھکردنی  •
 ت.دەبێت دووبارە داواکاری پێشکھش بکھمھوە و لھوانھیھ پێویستم بھ ئامادەبوون بێت بۆ ماوەی چوار ھھفتھ لھسھریھک بۆ وەرگرتنی پارەی نھخ •

(بھشی پشتگیری مندا�ن) کار بکھم، مھگھر ھۆکارێکی  Division of Child Supportوەردەگرم، دەبێت لھگھڵ  TANF/SFAتا ئھو کاتھی کھ یارمھتییھکانی  •
 نی یارمھتی نھختینھیی.باشم ھھبێت بۆ ئھوەی کار نھکھم. کۆکردنھوەی پارەی سھرکھوتووی پشتگیری مندا�ن لھوانھیھ یارمھتیم بدات بۆ دابینکردنی پێداویستییھکا

 وەربگرم، مھگھر شایستھی درێژکردنھوە بم. TANF/SFAمانگ یارمھتی نھختینی  60ھمھنمدا من تھنھا دەتوانم لھ ت •
 مانگم بھ نھخت بھکارھێناوە.      سوودەکانی  •
ئامادەکاری بکھم بۆ کار کردن. ئھگھر نھمتوانی بھشداری چاالکیھکی بھرنامھ بۆ داڕێژراو بکھم، پھیوەندی بھو داوام لێدەکرێت کار بکھم، بھدوای کاردا بگھڕێم، یان  •

 کھسھوە دەکھم کھ لھ خوارەوە ئاماژەی پێکراوە.
 دەبێت ھھموو ھھفتھیھک ئھم چاالکییانھی خوارەوە ئھنجام بدەم بۆ ئھو کاتھی کھ لھ خوارەوە دیاری کراوە: •

      

 WorkFirstی ئھگھر ھۆکارێکی باش ھھبێت کھ نھتوانم پالنھکھم جێبھجێ بکھم، پێویستھ بھ زووترین کات پھیوەندی بکھم و لھگھڵ پسپۆڕی پرۆگرامی/توێژەر
 باشھکان بریتین لھ:کۆمھ�یھتیم کار بکھم. چھند نموونھیھک لھ ھۆکارە 

 ؛من لھ چاوپێکھوتنێکم لھدەستدا بھھۆی نھخۆشی یان شکستی چاوەڕواننھکراو لھ چاودێری مندا�ن یان گواستنھوە •
 ؛)من حاڵھتێکی لھناکاوم ھھیھ (جھستھیی، دەروونی، یان سۆزداری •
 ؛من قوربانی توندوتیژی خێزانیم •
 ؛ساڵ بدۆزمھوە 13ان لھ ناوچھکھمدا بۆ مندا�نی خوار من ناتوانم چاودێری مندا�نی گونجاو و ھھرز •
 ؛من کێشھیھکی یاسایی بھپھلھم ھھیھ •
 من کھمئھندامی یان حاڵھتێکی تایبھتم ھھیھ و ئھمھش وایکردووە کھ نھتوانم مھرجھکانی بھرنامھکھ جێبھجێ بکھم؛ یان •
 ؛من کھسێکی پێگھیشتووم کھ کھمئھندامییھکی توند و درێژخایھنم ھھیھ •
 ؛یستم بھ ماڵھوەیھ بۆ چاودێریکردنی منداڵێک کھ پێویستی تایبھتی ھھیھ یان گھورەسا�نی کھمئھندامی ترپێو •
 ساڵ یان زیاترە و چاودێری منداڵێک دەکھم و دایک و باوکی منداڵھکھ نیم؛ یان 55من تھمھنم  •
 .DSHSدەکھم لھگھڵ ئاسانکاری  SSIمن داوای  •
 یان ئاگاداری منداڵێکی (مندا�نی) بێ ماڵ و حاڵم دەکھم.من بێ ماڵ و حاڵم  •

�، پێویستھ پھیوەندی بھ ئھگھر من لھگھڵ ئھم پالنھدا ناکۆکم، مافی ئھوەم ھھیھ داوای پێداچوونھوەی کھیس و/یان پێداچوونھوەی کارگێڕی بکھم. بۆ تۆمارکردنی سکا
Community Services Office یھکان) یان (خزمھتگوزارییھ کۆمھ�یھتیOffice of Administrative Hearings  ،(نووسینگھی کارگێڕی) 

DSHS، PO Box 42489، Olympia WA 98504-2489  ڕۆژدا لھ بھرواری واژۆی بھڕێوەبھری کھیسھکھمھوە. کۆپییھکی  90بکھم، لھ ماوەی 
Individual Responsibility Plan راوە. لھ دانیشتنھکھدا مافی ئھوەم ھھیھ نوێنھرایھتی خۆم و پارێزەرێک یان ھھر کھسێکی (پالنی بھرپرسیارێتی کھسیی) خۆمم پێد

 تر بکھم کھ ھھڵیبژێرم. لھوانھیھ بتوانم ئامۆژگاری یاسایی یان نوێنھرایھتی بھخۆڕایی وەربگرم بھ پھیوەندیکردن بھ 
Coordinated Legal Education Advice and Referral نھکردنی پھروەردەی یاسایی ھھماھھنگ، (ئامۆژگاری و ڕەواCLEAR:( 

 ؛help-legal-http://nwjustice.org/getسھردانی ماڵپھڕەکھیان بکھن  •
 ، یان1014-201-888-1ساڵھوەیھ، پھیوەندی بکھن بھ  60ئھگھر تھمھنم لھ خوار  •
 .7111-387-888-1ساڵ یان زیاترە، پھیوەندی بکھن بھ  60ئھگھر تھمھنم  •

 واژۆی بھڕێوەبھری کھیسھکھ
 
 
 
 

 

 ڕێکھوت
      

 واژۆی من
 
 
 

 

 ڕێکھوت
      

http://nwjustice.org/get-legal-help
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 JASناسنامھی 
      

 ژمارەی کھیس
      

 ناسنامھی مۆشتھری
      

 پێداویستییھ نھێنییھکان

ست بکھوێت، بھدوای کارێکدا لھوانھیھ بتوانم خزمھتگوزاری پشتگیری وەربگرم بۆ ئھوەی یارمھتیم بدات لھ پێشکھوتن لھ کارەکھمدا، بھردەوام لھ کارەکھمدا، کارێکم دە
انھیھ داوای پێداچوونھوە بھ کھیسھکھ و/یان بگھڕێم، یان خشتھکھم جێبھجێ بکات. ئھگھر من لھگھڵ بڕیارێک سھبارەت بھ خزمھتگوزارییھکانی پشتیوانی ناکۆکم، لھو

 کۆمھ�یھتیم دەپرسم ئھگھر پشتگیری خزمھتگوزارییھکانی وەک: WorkFirstدانیشتنێک بکھم. من لھ پسپۆڕی پرۆگرامی/توێژەری 

 چاککردنھوەی ئۆتۆمبێل •
 جل و بھرگ •
 ڕاوێژکاری •

 دایپھرەکان •
 خھرجی پھروەردە •
 پاکوخاوێنی تاکھکھسی •

 ھرجمۆڵھت/خ •
 قژبڕین •
 پاسی پاسھکان •

 مھودای گھشتکردن •
 ئامرازەکان بۆ کار •
 پالندانانی خێزان •

 ـم نھکھوم.IRP لھ ماوەی گھمارۆدا، نھمتوانی خزمھتگوزاری پشتگیری وەربگرم (وەک پارە بۆ جلوبھرگی کار یان ناردنی) تاوەکو شوێن 

) بکھم. DCS(دابھشکردنی پشتگیری مندا�ن،  Division of Child Supportدەزانم کھ ڕەنگھ دەرماڵھکھم کھم بکرێتھوە ئھگھر بھبێ ھۆکارێکی باش کار لھگھڵ 
وەردەگرم، ھھر پشتگیرییھکی منداڵ کھ بۆ  TANFھۆکارە باشھکان بریتین لھ ھھڕەشھکردن بۆ زیانگھیاندن بھ منداڵھکانم یان من. من دەزانم کھ تا ئھو کاتھی کھ یارمھتی 

 گھڕاندنھوەی حکومھت کۆدەکرێتھوە، دەپارێزرێت.

پشتگیری منداڵ کۆدەکاتھوە و بۆم دەنێرێت، مھگھر داوایان لێ بکھم بوەستن. من لھ خزمھتگوزارییھکانی  DCSدەھێنم،  TANF/SFAکاتێک من واز لھ وەرگرتنی 
 پشتیوانی و سزا و پاراستنی مندا�ن تێدەگھم.

 ڕێکھوت واژۆی بھڕێوەبھری کھیسھکھ
      

 ڕێکھوت واژۆی من
      

 


