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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (IRP)
WorkFirst ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਈ 

JAS ID ਕੇਸ ਨੰਬਰ 

ਕਲਾਇੰਟ ID 

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ: 
• ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ਮੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜ ੇਮ� ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ/ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੱ ੇਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਗੇਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� ਇਹ ਸਾਬਤ

ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਢਕੁਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ।  ਇਸ ਨੰੂ WorkFirst ਪਾਬੰਦੀ ਦਰਜ ੇਿਵਚੱ ਹੋਣਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪਾਬਦੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ:

• ਮੇਰੀ ਗ�ਾਂਟ ਨੰੂ 40% ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਹਸੱੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵ,ੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਜਾਂ:
• ਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਾਂਗਾ/ਗੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� WorkFirst ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ/ਦੀ।

• ਜੇ WorkFirst ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:
• ਮੈਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ IRP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
• ਜਦ� ਮ� ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲ�ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤ�

ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਮ� ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਿਵਚੱ ਰਿਹਦੰਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ WorkFirst ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:
• ਮੈਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਕਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ

ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਮੈਨੰੂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਮੈਨੰੂ TANF/SFA ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢਕੁਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ।  ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਫਲ ਅਰਜਨ ਮੈਨੰੂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 60 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ TANF/SFA ਨਕਦ ਲਾਭ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� ਵਾਧ ੇਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦਾ/ਦੀ।

• ਮ�  ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
• ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ, ਤਾਂ ਮ�

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।
• ਮੈਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਫਤ ੇਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਜ ੇਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢਕੁਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ WorkFirst ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਪਸ਼ੈਿਲਸਟ/ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ 
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਢਕੁਵ� ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਮ� ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵਚੱ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਿਕਆਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਖੁੰਝ ਿਗਆ/ਗਈ;
• ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਹੈ (ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ);
• ਮ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹਸੰਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਾਂ;
• ਮੈਨੰੂ 13 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਫਾਇਤੀ, ਢਕੁਵੀ ਂਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀ ਂਿਮਲ ਸਕਦੀ;
• ਮੇਰੀ ਫੌਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ;
• ਮੈਨੰੂ ਅਪਗੰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਕਰਕੇ ਮ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਾਂ; ਜਾਂ 
• ਮ� ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਹਾਂ;
• ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਬਾਲਗ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਿਵਚੱ ਲੋੜ ਹੈ;
• ਮ� 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮ� ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹਾਂ; ਜਾਂ 
• ਮ� ਇੱਕ DSHS ਫੈਿਸਲੀਟਟੇਰ ਨਾਲ SSI ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।
• ਮ� ਬੇਘਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚ(ੇਬੱਿਚਆਂ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਮ� ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੰੂੈ ਕੇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮਨੇੈਜਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਪਣੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਆਿਫਸ ਜਾਂ ਆਿਫਸ ਆਫ
ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਿਟਵ ਿਹਅਿਰੰਗ, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA  98504-2489 ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੈਨੰੂ ਮਰੇੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ, ਿਕਸ ੇਅਟਾਰਨੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਜਸਨੰੂ 
ਮ� ਚਣੁਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।  ਮ� ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦਆੁਰਾ, ਕੋਰਡੀਨੇਟਡ ਲੀਗਲ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਡਵਾਈਜ਼ ਐਡੰ ਰੈਫਰਲ
(CLEAR) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਫ਼ੁਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:

• ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਕੇ http://nwjustice.org/get-legal-help;

http://nwjustice.org/get-legal-help
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• 1-888-201-1014 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ ੇਮ� 60 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ 
• 1-888-387-7111 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮ� 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ 

JAS ID ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਕਲਾਇੰਟ ID 

ਗੁਪਤਤਾ ਲੋੜਾਂ 

ਮ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।  ਜ ੇਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ੇਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮ� ਕੇਸ 
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।  ਮ� ਆਪਣੇ WorkFirst ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਪਸ਼ੈਿਲਸਟ/ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ ਜੇ ਮਨੰੂੈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
• ਕੱਪੜ ੇ

• ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

• ਡਾਇਪਰ
• ਿਵਿਦਅਕ ਖਰਚੇ
• ਿਨੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

• ਲਾਇਸ�ਸ/ਫੀਸ
• ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਾ
• ਬੱਸ ਪਾਸ

• ਮਾਈਲੇਜ
• ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਦ
• ਪਿਰਵਾਰ ਿਨਯੋਜਨ

ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ) ਉਦ� ਤਕੱ ਨਹੀ ਂਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� ਆਪਣੀ IRP ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀ ਂਕਰ ਿਦੰਦਾ/ਦੀ। 

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮ� ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਢਕੁਵ� ਕਾਰਨ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਮੇਰੀ ਗ�ਾਂਟ ਘੱਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।  ਢਕੁਵ� ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ� ਮੈਨੰੂ TANF 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਮ� TANF/SFA ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਗੀ, ਤਾਂ DCS ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ
ਕਿਹੰਦਾ/ਦੀ।  ਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤ ੇਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। 

ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ 


