JAS መለለዪ መንነት

ናይ ውልቀ-ሰባት ሓላፍነት ውጥን (IRP)

WorkFirst ናይ ውልቀ-ሰባት ሓላፍነት ውጥን ን

ቁጽሪ ጉዳይ

ናይ ዓሚል መለለዪ መንነት

ኣነ ነዚ ዝስዕብ ይርዳእ፡
• ስራሕ ክሰርሕ፣ ከናዲ ወይ ንስራሕ ክዳሎ ይግበኣኒ።
• ኣብ ኣድላዪ ንጥፈታት ክካፈል ኣሎኒ። ከምኡ እንተ ዘይገይረ'ሞ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘሎኒ ኸረጋግጽ እንተ ዘይክኢለ፣ መቕጻዕቲ ክቕበል እየ።
እዚ ኸኣ ኣብ ናይ WorkFirst ደረጃ ማዕቀብ ምግባር ተባሂሉ ይጽዋዕ።
• ማዕቀብ እንተድኣ ተገይሩለይ፣ እዚ ማለት:
• እቲ ዝተፈቕደለይ ወፈያ ብ 40% ወይ ብናይ ሓደ ሰብ ብጽሒት ኪንኪ እዩ፣ ካብክልቲኦም እቲ ዝዓበየ ማለት'ዩ፣ ወይ:
• ኣብ WorkFirst እንደገና እንተ ዘይተኻፊለ፣ ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን እየ።
• ብምኽንያት እቲ ናይ WorkFirst እተዋህበኒ ማዕቀብ ናይ ገንዘብ ደገፍ እንተ ነክዩ:
• ነቲ እተዋህበኒ ማዕቀብ ምእንቲ ክቋረጽ ንኣርባዕተ ሰሙን ነቲ ናተይ IRP ክከታተሎ የድልየኒ ይኸውን እዩ።
• ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ ሰሙናት ዘድልየኒ ነገር ምስ ገበርኩ፣ እቲ ናይ ማዕቀብ መቕጻዕቲ ድሕሪ እቲ ኣርባዕተ ሰሙን ዝገበርክዎ
ተሳትፎ ኣብታ ቐዳመይቲ ወርሒ ኣትሒዙ ኢዩ ዝዛዘም።
• እቲ ናተይ ማዕቀብ ንተኸታተልቲ ዓሰርተ ኣዋርሕ እንተጸኒሑ፣ ጕዳየይ ኪዕጾ ይኽእል እዩ።
• ብምኽንያት እቲ ናይ WorkFirst እተዋህበኒ ማዕቀብ ናተይ ጉዳይ እንተተዓጽዩ:
• እንደገና ከመልክት ከምኡ'ውን ገንዘብ ቅድሚ ምርካበይ ንኣርባዕተ ሰሙን ተኸታቲለ ኽካፈል የድልየኒ ይኸውን እዩ።
• ንኸይተሓባበር ብቑዕ ምኽንያት ክሳብ ዘይሃለወኒ፣ ናይ TANF/SFA ጥቕሚ ኽረክብ ከለኹ፣ ምስ ክፍሊ ደገፍ ቈልዑ ኽተሓባበር ይግበኣኒ።
ደገፍ ቈልዑ ብዕዉት መገዲ ምእካብ ነቲ ናይ ገንዘብ ደገፍ ዜድልየኒ ነገራት ንኸወግዶ ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ።
• ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብቑዕ እንተ ዘይኰይነ ካብቲ TANF/SFA ዚብሃል ናይ ገንዘብ ጥቕምታት ናይ 60 ወርሒ ጥራይ እየ ኽረክብ ዝኽእል።
• ን
ኣዋርሕ ናይ ጥረ ገንዘብ ረብሓ ተጠቒመ እየ።
• ስራሕ ክሰርሕ፣ ከናዲ ወይ ንስራሕ ክዳሎ ይግበኣኒ። ኣብቲ መደብ እተገብረሉ ንጥፈት ክካፈል እንተ ዘይክኢለ፣ ነዚ ሰብ በዚ ኣብ ታሕቲ
ተገሊጹ ዘሎ ቝጽሪ ኽድውለሉ እየ።
• ናብነፊሲ ወከፍ ሰሙን ኣብ ታሕቲ ንተገሊጹ ዘሎ ግዜ ዝኣክል፣ ነዞም ዚስዕቡ ንጥፈታት ክገብር ኣሎኒ:
መደበይ ክስዕብ ዘይክእለሉ ብቑዕ ምኽንያት እንተ ሃልዩኒ፣ ብእተኻእለኒ መጠን ቀልጢፈ ምስ ናይ WorkFirst ፕሮግራም ክኢላ/ማሕበራዊ
ሰራሕተኛይ ክራኸብን ክዓዪን ኣሎኒ። ገለ ኻብቲ ጽቡቕ ምኽንያታት እዚ ዝስዕብ የጠቓልል:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ብሰንኪ ሕማም ወይ ብሰንኪ እቲ ኣብ ክንክን ውሉደይ ወይ መጓዓዝያይ ዘጋጠመኒ ሃንደበታዊ ጸገም ቈጸራ እንተምሊጡኒ፣
ህጹጽ ኵነታት (ኣካላዊ ኣእምሮኣዊ ወይ ስምዒታዊ) እንተለኒ፥
ግዳይ ናይ ስድራ ቤት ዓመጻ እንተኾይነ፣
ኣብ ከባቢይ ነቶም ትሕቲ 13 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ብዋጋ ዘይሽነን ግቡእን ክንክን ቈልዑ ኽረክብ እንተዘይክኢለ፣
ህጹጽ ዝኾነ ሕጋዊ ጸገም እንተለኒ፣
ስንክልና ወይ እተወሰነ ዅነታት እንተለኒ እዚ ድማ ነቲ ናይ ፕሮግራም ብቕዓታት ንኸማልእ ዝዓግተኒ እንተኾይኑ፣ ወይ
ከቢድን ሕዱርን ስንክልና ዘሎኒ በጽሒ እንተኾይነ፣
ኣነ ፍሉይ ነገራት ንዜድልዮ ቘልዓ ወይ ንኻልእ ስንክልና ዘለዎ በጽሒ ኽኣሊ ኣብ ገዛ ኣድላዪ እየ፣
ወዲ 55 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኮይነ ንቘልዓ ድማ እከናኸን ኣለኹ፣ እንተኾነ ኣነ ወላዲ እቲ ቘልዓ ኣይኰንኩን፣ ወይ
ምስ ሓደ ኣማሓዳሪ DSHS፣ ናብ SSI አመልክት ኣለኹ።
ኣነ ቤት ኣልባ እየ ወይ ቤት ኣልባ ዝኾነ ቆልዓ(ዑት) እከናኸን።

ምስዚ ውጥን እዚ እንተ ዘይተሰማሚዐ፣ እቲ ጕዳይ ንኽምርመር ከምኡ’ውን/ወይ ምምሕዳራዊ ምስማዕ ምጉት ኪግበረለይን ክሓትትን መሰል
ኣሎኒ። ምስማዕ ምጉት ንምሕታት፣ ካብቲ ኣካያዲ ስራሕ ጕዳየይ ኣብ ታሕቲ ዝፈረመሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲ፣ ምስ ቤት ጽሕፈት
ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ውይ ምስ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ምስማዕ ምጉት፣ DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489፣ ክራኸብ
ኣሎኒ። ቅዳሕ እቲ ናይ ውልቀ-ሰባት ሓላፍነት ውጥን ተዋሂቡኒ ኢዩ። ኣብቲ ምስማዕ ምጉት፣ ንገዛእ ርእሰይ ወኪለ፣ ዓቃብ ሕጊ ወይ ካልእ
ዝመረጽክዎ ሰብ ንኽውክለኒ ናይ ምምራጽ መሰል ኣሎኒ። በዚ ዝስዕብ ምስ እተወሃሃደ ሕጋዊ ትምህርቲ ምኽርን መወከሲታትን (CLEAR)
ብምርኻብ፣ ብናጻ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ተወካሊ ኽረክብ እኽእል እኸውን እየ፥

•
•
•

መርበብ ሓበሬታኦም ብጻሕ፥ http://nwjustice.org/get-legal-help;
ትሕቲ 60 ዓመት እንተ ዀይነ 1-888-201-1014 ብምድዋል፣ ወይ
ወዲ 60 ዓመት ወይ ልዕሊኡ እንተ ዀይነ 1-888-387-7111 ብምድዋል።
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ፊርማ ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ

ዕለት

JAS መለለዪ መንነት

ናተይ ፌርማ

ቁጽሪ ጉዳይ

ዕለት
ናይ ዓሚል መለለዪ መንነት

ምስጢራዊ ረቛሒታት
ኣብ ስራሐይ ዕቤት ምግባር፣ ስራሕ ምቕጻል፣ ስራሕ ምቕባል፣ ስራሕ ምድላየይ፣ ወይ መደበይ ምስዓብ፣ ዚሕግዘኒ ደገፍ ኣገልግሎት ክረክብ እኽእል
እየ። ብዛዕባ ኣገልግሎት ደገፍ ዝተዋህበ ውሳነ እንተ ዘይተሰማሚዐ፣ እቲ ጕዳይ ክምርመር ከምኡ’ውን/ወይ ምስማዕ ምጉት እሓትት እኽእል እየ።
ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት የድልየኒ እንተ ዀይኑ ነቲ ናይ WorkFirst ፕሮግራም ክኢላ/ማሕበራዊ ሰራሕተኛይ ክሓትቶ ኢየ፥

•
•
•

ጽገና ማኪና
ክዳውንቲ

•
•

ዳይፐር
ናይ ትምህርቲ
ወጻኢታት

ምኽሪ

•

•
•
•

ፍቓድ/ክፍሊት
ጸጕሪ ምቝራጽ

•
•

ንስራሕ ዚኸውን
መሳርሒታት

ናይ ኣውቶቡስ ክፍሊት

•

ናይ ውልቂ ጽሬት

ናይ መጓዓዝያ ክፍሊት

ውጥን ስድራ ቤት

ኣብዚ ማዕቀብ ኣብ ዘለኹሉ እዋን፣ ነቲ IRP ክስዕብ ክሳዕ ዝጅምር፣ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን እየ (ከም ናይ ስራሕ ክዳውንቲ ወይ
መጐዓዝያ ዝኣመሰለ ገንዘብ)።
ብዘይ ገለ ብቑዕ ምኽንያት ምስ ክፍሊ ደገፍ ቈልዑ (DCS) ምትሕብባር እንተ ኣብየ፣ እቲ ዝረኽቦ ወፈያ ክቕንስ ከም ዝኽእል ይርደኣኒ ኢዩ። ገለ
ኻብቲ ጽቡቕ ምኽንያታት ንዓይ ወይ ንደቀይ ክጎድእ ዝኽእል ጸገም የጠቓልል። ሓገዝ TANF እረክብ እኳ እንተ ኣለኹ ዝዀነ ይኹን ዚእከብ ደገፍ
ቈልዑ ንመንግስቲ ንምኽፋል ከም ዚዕቀብ ተረዲኡኒ እዩ።
ናይ TANF/SFA ድጋፍ ምርካብ ምስ ኣቋረጽኩ፣ DCS ንኸቋርጽዎ ክሳብ ዘይነገርክዎም፣ ደገፍ ቈልዑ ኣኪቦም ኺሰዱለይ እዮም። ኣገልግሎት
ደገፍን፣ ማዕቀብን ደገፍ ሕጻናትን ይርድኣኒ እዩ።
ፊርማ ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ
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ዕለት

ናተይ ፌርማ

ዕለት

