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Individual Responsibility Plan (IRP)

NUMERO NG KASO

ID NG KLIYENTE

Plano ng Indibidwal na Pananagutan ng WorkFirst para sa
Naiintindihan ko:
• Ako ay kinakailanagng magtrabaho, maghanap ng trabaho, o maghanda para magtrabaho.
• Dapat akong sumali sa kinakailangang mga gawain. Kung hindi, makakatanggap ako ng kaparusahan maliban kung
mapatunayan ko na ako ay may magandang dahilan. Ito ay tinatawag bilang nasa sanksyon na estado sa WorkFirst.
• Kapag nasanksyon ako, ibig sabihin nito:
• Babawasan ang aking grant ng 40% o isang bahagi ng isang tao, alinman ang mas malaki, O:
• Hindi ako makakatanggap ng mga serbisyong suporta, maliban kung muli akong makipag-ugnayan sa WorkFirst.
• Kapag binawasan ang aking cash assistance dahil sa sanksyon ng WorkFirst:
• Dapat kong sundan ang aking IRP ng apat na linggo ng sunod-sunod upang tapusinang sanksyon.
• Kapag ginawa ko ang kinakailanagan para sa apat na linggo bawat hanay, itataas ang aking parusa na sanksyon
simula sa unang araw ng buwan na susunod sa aking apat na linggo ng paglahok.
• Ang aking kaso ay maaring isara kung mananatili akong naka-sanksyon ng sampung buwan sa bawat hanay.
• Kapag isinara ang aking kaso dahil sa sanksyon ng WorkFirst:
• Kailangan kong mag-reapply muli at maaring kailanganing lumahok para sa apat na linggo sa bawat hanay bago
ako makatanggap ng pera.
• Kailangan kong makipagtulungan sa Division of Child Support habang tumatanggap ako ng mga benepisyong TANF/SFA
maliban kung mayroon akong magandang dahilan sa hindi pakikipagtulungan. Ang matagumpay na paglikom ng tulong sa
bata ay maaring makatulong sa akin na maalis ang aking pangangailangan para sa tulong na pera.
• Maari lamang akong makakuha ng 60 buwan ng TANF/SFA benepisyong pera sa buong buhay ko maliban kung magiging
karapat-dapat ako sa karugtong.
• Nagamit ko ang
buwan ng mga benepisyong pera.
• Ako ay kinakailanagng magtrabaho, maghanap ng trabaho, o maghanda para magtrabaho. Kung hindi ako makakapunta sa
nakatakdang gawain, tatawagan ko ang tao sa numero na nakalista sa ibaba.
• Dapat kong gawin ang mga sumusunod na gawain para sa dami ng oras bawat linggo na nakasaad sa ibaba:
Kung may magandang dahilan na hindi masunod ang aking plano, dapat kong kontakin at makipagtrabaho sa aking Dalubhasa
sa Programa/Manggagawang Panlipunan ng WorkFirst sa lalong madaling panahon. Kabilang sa ilang halimbawa ng
magandang mga dahilan:
• Nalaktawan ko ang isang katungkulan dahil sa sakit o hindi inaasahang kabiguan sa aking pangangalaga sa anak o
paghahatid;
• Mayroon akong kalagayan na emerhensya (pisikal, pangkaisipan, o likha ng damdamin);
• Ako ay biktima ng karahasan sa pamilya;
• Hindi ako makahanap ng abot-kaya, naa-angkop na pangangalaga sa bata sa aking lugar para sa mga bata sa ilalim ng 13:
• Mayroon akong madalian na problemang legal;
• Mayroon akong kapansanan o tiyak na mga kalagayan at ito ang humahadlang sa akin upang magawang isakatuparan ang
mga kinakailangan ng programa; o
• Ako ay isang matanda na may malala at pabalik-balik na kapansanan;
• Kinakailangan ako sa bahay upang mag-alaga sa isang bata na may natatanging pangangailangan o ibang matanda na
may mga kapansanan;
• Ako ay 55 o mas matanda at nag-aalaga ng isang bata at hindi ako ang magulang ng bata; o
• Ako ay nag-aapply para sa SSI kasama ng facilitator ng DSHS.
• Wala akong tirahan o nag-aalaga ako ng (mga) batang walang tirahan.
Kung hindi ako sumasang-ayon sa plano na ito, mayroon akong karapatan upang humiling ng isang pagsusuri ng kaso at/o ng
isang Administratibong Pagdinig. Upang humiling ng pagdining, dapat kong kontakin ang aking Community Service Office o ang
Office of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489, sa loob ng 90 araw ng petsa ng lagda ng
aking tagapamahala ng kaso sa ibaba. Nabigyan ako ng kopya ng aking Plano ng Indibidwal na Pananagutan. Sa paglilitis,
may karapatan akong katawanin ang sarili, katawanin ng abogado o kahit sinong tao na pipiliin ko. Maaari akong kumuha ng
libreng legal na payo o pagkatawan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Coordinated Legal Education Advice and
Referral (CLEAR) sa pamamagitan ng:
• Pagbisita sa kanilang site http://nwjustice.org/get-legal-help;
• Pagtawag sa 1-888-201-1014 kung wala pa akong edad na 60, o
• Pagtawag sa 1-888-387-7111 kung ako ay edad na 60 o mas mataas.
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PALIHIM NA MGA KINAKAILANGAN
Maari akong makakuha ng tulong na mga serbisyo na makakatulong sa akin na umusad sa aking trabaho, panatilihin ang
aking trabaho, tumanggap ng trabaho, maghanap ng trabaho, o sundan ang aking plano. Kung hindi ako sumasang-ayon
tungkol sa mga serbisyong tulong, maari akong humiling ng pagsusuri ng kaso at/o isang pagdinig. Magtatanong ako sa
aking Dalubhasa sa Programa/Manggagawang Panlipunan ng WorkFirst kung kailangan ko ang mga serbisyong tulong
tulad ng:
•

Pag-aayos ng sasakyan

•

Lampin

•

Lisensya/mga bayarin

•

Agwat ng mga milya

•

Damit

•

•

Paggugupit

•

•

Pagpapayo

Mga gastos sa
edukasyon

•

Mga pases sa bus

Mga kagamitan sa
pagtatrabaho

•

Pansariling kalinisan

•

Pagpaplano ng pamilya

Habang nakasanksyon, hindi ako makakakuha ng mga serbisyong tulong (gaya ng pera para sa mga pangtrabaho na
mga damit o paghahatid) hanggang sa mag-umpisa akong sumunod sa aking IRP.
Naiintindihan ko na, kung tumututol akong makipagtulungan sa Division of Child Support (DCS) na walang magandang
dahilan, maaring bawasan ang aking grant. Kabilang sa mga magandang dahilan ang banta ng pinsala sa aking mga
anak o ako. Naiintindihan ko na habang nakakakuha ako ng tulong na TANF, ang anumang tulong sa bata na nalikom ay
naiipon upang pangbayad pabalik sa estado.
Kapag tumigil ako sa pagkuha ng TANF/SFA, maglilikom ang DCS ng tulong sa bata at ipadala sa akin maliban kung
hilingin kong itigil nila. Naiintindihan ko ang mga serbisyong tulong, mga sanksyon, at tulong sa bata.
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