व्यिक्तगत उत्तरदा�यत्व य (IRP)
Individual Responsibility Plan (IRP)
म �नम्न कुराहरुबुझ:
•

•

•

मलाई सजाय �दनुले:
•

मेरो अनदान 
40% वा एक व्यिक्तको शेयर मध्ये जुन बढ� छ त्य�तले कम हुनेछ:
ु

•

सजायबाट बा�ह�रन मैले अ�नवायर् रुपले लगातार चार हप्तासम्म आIRP को पलना गन्पछर्
ुर

•
म आफ्नोगैरपालना मद
ु ्दा कमर्चार� व ा -भ्र/ वैकिल्कप बैठकमा हभागी नभएमा मेरो अनुदान स�कनेछ । 
वकर्फ्रष्ट सजायको कारणले मेरो अन घटे मा:

•
•

मैले लगातार चार हप्तासम्म आवश्यक कहर गरे प�छ, मेरो चार हप्ते सहभा�गता प�छको म�हनाको प�हले �दनबाट मेरो सजाय
हटाइनेछ । 

•

म लगातार दईु म�हनासम्म सजायमा बसेमा मरो मुद्दा बन्द हप�न सक्नेछ ।

•

मैले पुनआ्वेदन �दनु प
र
न�छ तथा नगद प्राप्त गनुर् अगा�ड लगातार चार हप्तासम्म सहभागी हुनु पन� हुन
सजायको कारणले तीन (3) पटकसम्म मुद्दा बन्द भएमसदाको ला�ग TANF/SFA प्राप्त गनर् अयोग्य हुन सक्न

वकर्फ्रष्ट सजायको कारणले मेरो मुद्दा बन:
•

•

का ला�ग वकर्फ्रष्ट व्यिक्तगत उत्तरदा�यत

छै न भने मैले सजाय पाउने छु । यसलाई वकर्फ्रषजायको िस्थ�तमा हुनु भ�नन्छ

•

•

CLIENT प�रचय

मैले अ�नवायर् रुपले आवश्यक �क्रयाकलापहरुमा सहभागी हुनुपछर् ने तथा मसँग त्यस्तो �क्रयाकलापमा सहभागी नहुने उ�चत क

•

•

मुद्दासंख

मैले काम गनर्, काम खोज्न तथा कामका ला�ग तयार� हुन आवश्यक

•

•

JAS प�रचय

माचर्1, 2007 दे �ख वकर्फ्रष्ट सजायको कारणले मेरो म

पटक बन्द ग�रएको छ ।

TANF/SFA प्राप्त गदार् आफूसँग सहकायर् नगन� उ�चत कारण नभएसम्म मैले अ�नवायर् रुपले बाल समथर्न �वभागसँग सहकायर् बाल
समथर्नको सफल संकलनले मलाई मेरो नगद सहायताको आवश्यकता हटाउन सहयोग गनर् सक्ने
�वस्तारको ला�ग योग्य नभएसम्म म आफ्नो जीव60 म�हने TANF/SFA नगद सु�वधा मात्र प्राप्त गनर् स

म�हनाको नगद स�व
मैले
ु धा प्रयोग गरेको छु 
मैले काम गनर्, काम खोज्न तथा कामका ला�ग तयार� हुन आवश्यक छ । तो�कएको �क्रयाकलाप गनर् नसकेमा म �नम्न व्यिक
सूचीकृत गरेको टे �लफोन नम्बरमा सम्पकर् गन�छु
मैले अ�नवायर् रुपले प्र�त हप्ता  अनसार
तो�कएको समयको ला�ग �नम्न कायर्क्रम गनु र
ु

मसँग आफ्नो योजनाको पालना नगन� उ�चत कारण छ भने मैले अ�नवायर् रुपले डो भन्दा चाडो आफ्नो वकर्फ्रष्ट कायर्क्र/सामािजक
कायर्कतार्लाई सम्पकर् गरेर सहकायर् गनुर् पन�छ । उ�चत कारणहरुको केह� उदाहरणहरु �नम्न अ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

रोग वा मेरो बच्चको रे खदेख वा यातायातमा भएको अप्रत्या�शत असफलताको कारणमैले एपोइन्टमेन्ट छुटा;
मसँग आपतका�लन अवस्था (शार��रक, मान�सक वा भावनात्मक);

म पा�रवा�रक �हंसाको �शकार हुँ;
म आफ्नो �ेत्र13 वषर् मु�नका बालबा�लकाको ला�ग उपलब्ध सस्तो, उ�चत बाल रे खदेख सेवाट्न सिक्;
मसँग तत्का�लक कानूनी समस्या;

मसँग अपाङ्गता वा �निश्चत अवस्था छ तथा यसले मलाई कायर्क्रमको आवश्यकताहरु पूरा गनर्; वा
म गम्भीर तथा द�घर्का�लन अपाङ्गता भएको बयस्क;

मैले �वशेष आवश्यकता भएको बच्चा वा अपाङ्गता भएका अन्य बयस्कहरुको रेखदेख गनर् घरमै ब ;

म एक बच्चको रेखदेख गन�55 वा सो भन्दा बढ� उमेरको व्यिकहुँ तथा म उक्त बच्चाको माता वा �पता हुँ; वा
म DSHS सहजकतार् भएकोSSI को ला�ग आवेदन �ददै छु । 

म यो योजनासँग असहमत भएमा मसँग मुद्दा समी�ा/वा प्रशास�नक सुनवाईको ला�ग अनुरोध गन� अ�धकार हुन। प्रशास�नक सुनवाईक
अनरो
ु ध गनर् मैले अ�नवायर् रुपले मेरो मुद्दा व्यवस्थापकले �नम्न अनुसार हस्ता�र गरेक90 �दन �भत्र आफ्नो सामुदा�यक सेवाहर

कायर्लय वा शास�नक सुनवाईको कायर्लयको ठेगानाOffice of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489

मा सम्पकर् गनुर्पछर् । मलाई आफ्नो व्यिक्तगत उत्तरदा�यत्वएक प्र�त �दइएको छ । सुनव दौरान मसँग आफैलाई प्र�त�न�धत्व गन
व�कल वा मैले छानेको व्यिक्तबाट प्र�त�न�धत्व हुने अ�धकार हुन्छ। म संयोिजत कानूनी �श�ा तथा � (CLEAR) लाई �नम्न तर�काले
सम्पकर् गरेर �न:शुल्क कानूनी सहायता वा प्र�त�न�धत्व प्राप्त गनर् स� :
http://nwjustice.org/get-legal-help को भ्रमण गर;
•

•
•

आफू 60 वषर् मु�नको हुँदा1-888-201-1014 मा टे �लफोन गरे र, वा

आफू 60 वा सो भन्दा मा�थको हुँदा1-888-387-7111 मा टे �लफोन गरे र ।
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मुद्दासंख

ग्राहक प�र

गोप�नयता आवश्यकताह
म आफ्नो रोजगार�मा अ�घ बढ्, स्थाह� हुने, काम स्वीकार गन�, काम खोज्ने वा आफ्नो योजनाको पालना गन� काममा सहयोग प्राप

समथर् सेवाहरु प्राप्त गनर् स�म हुन सक्छु । म समथर्न सेवाहरु सम्बन्धी �नणर्यमा असहमत भएमा म म/ वा सुनवाईको ला�ग 
अनुरोध गनर् सक्छु । मलाई �नम्न सेवाहरु जस्ता समथर्न सेवाहरुको आवश्यकता परेमा म आफ्नो वकर्/ सामािजक कायर्कतार्ला
अनुरोध गन�छु:

•
•
•

कार ममर्
कपडा

परामशर

•
•
•

डाइपरहर

•

�श�ा खचर्ह

व्यिक्तगत स्वा

•
•

अनुम�तपत/दस्तु
कपाल कटाइ
बसका पासहर

•
•
•

माइलेज

काम गन� औजारहर

प�रवार �नयोजन

सजायमा हुँदा आफ्नोIRP को पालना गनर् शुरु नगरेसम्म म (काम गन� कपडा वा यातायातको ला�ग रकम जस समथर्न सेवाहरु प्र
गनर् सिक्दन
म उ�चत कारण �बना मैले बाल समथर्न �वभाग(DCS) सँग सहकायर् गनर् अस्वीकार गरेमा मेरो अनुदान घटाइन स�कनेछ भन्ने कुरा बु
। उ�चत कारणहरुले मेरो बालबा�लका वा मलाई हुने हा�नको त्रासलाई समावेश गछर् । म आफTANF साहयता प्प्त ग�ररहँदा प्राप्त ह
बाल समथर्न राज्यलाई �फतार् �दइनु पछर् भन्ने करा बुझ
ु

मैले TANF/SFA प्राप्त गनर् छोड्दा मैले रोक्न नभDCS ले बाल समथर्न संकलन गरेर मलाई पठाउँछ । म समथर्न सेवा, सजाय तथ

बाल समथर्न भनेको के हो बुझ्छु 
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