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Kişisel Sorumluluk Planı
Individual Responsibility Plan (IRP)

CLIENT ID

için Önce İş WorkFirst Kişisel Sorumluluk Planı

Aşağıdakileri anlıyorum ve biliyorum:
• Çalışmam, iş aramam veya çalışmak için hazırlanmam gerekiyor.
• Gerekli olan faaliyetlere katılmalıyım. Katılmazsam, iyi bir nedenim olduğunu ispat edemediğim takdirde bir ceza alacağım.
Buna, Önce İş (WorkFirst) yaptırım durumunda olmak deniyor.
• Cezalandırılırsam:
• Ödeneğim %40 oranında veya bir kişinin payı kadar (hangisi daha yüksekse) azalacak,VEYA:
• Uymama dosyamla ilgilenen personel ile görüşmezsem veya ev ziyaretlerine / alternatif toplantıya katılmazsam
ödeneğim sona erecektir.
• Önce İş (WorkFirst) yaptırımı nedeniyle ödenek tutarım düşerse:
• Ceza almamak için ardı ardına dört hafta boyunca IRP'yi izlemeliyim.
• Ardı ardına dört hafta boyunca gerekeni yaparsam, ceza yaptırımım dört haftalık katılımımı izleyen ayın ilk
gününden itibaren kaldırılacak.
• Eğer art arda iki ay yaptırımda kalırsam dosyam kapatılabilir.
• Dosyam Önce İş (WorkFirst) yaptırımı nedeniyle kapatılırsa:
• Nakit almaya başlamadan önce tekrar başvurmam ve art arda dört hafta katılmam gerekecek.
• Eğer dosyam üç (3) veya daha fazla defa kapatılırsa, bir daha hiç bir şekilde TANF/SFA almaya hak kazanamam.
defa kapatıldı
• Önce İş (WorkFirst) yaptırımı nedeniyle 1 Mart 2007’den beri dosyam
• TANF/SFA’dan (Temporary Assistance for Needy Families – Yoksul Aileler için Geçici Yardım) / (State Family Assistance –
Devlet Aile Yardımı) yardım alırken, birlikte çalışmamak için iyi bir nedenim olmadığı sürece Çocuk Destek Bölümü ile birlikte
çalışmalıyım. Çocuk desteğinin başarıyla alınması nakit yardımına olan ihtiyacımı gidermeme yardımcı olabilir.
• Bir uzatma hakkı kazanmadığım sürece hayatım boyunca sadece 60 ay TANF/SFA nakit yardımı alabilirim.
ay boyunca nakit yardımı aldım.
•
• Çalışmam, iş aramam veya çalışmak için hazırlanmam gerekiyor. Planlanmış bir faaliyete katılamıyorsam aşağıda listelen
numaradan görevli kimseyi arayacağım.
• Her hafta aşağıda belirtilen süre boyunca şu faaliyetleri yapmalıyım.
Planı izleyemem için iyi bir neden varsa, en kısa zamanda Önce İş Programı Uzmanı/Sosyal Görevli ile irtibata geçmeli ve
onunla çalışmalıyım. İyi nedenlere örnek olarak şunlar verilebilir:
• Hastalık veya çocuk destek ya da ulaşımda beklenmedik bir aksaklık nedeniyle bir randevuyu kaçırdım;
• Olağanüstü bir durum meydana geldi (fiziksel, zihinsel veya duygusal);
• Ben bir aile içi şiddet kurbanıyım;
• Bölgemde 13 yaş altı çocuklar için, maddi durumumun yettiği, uygun bir çocuk bakım desteği bulamıyorum;
• Acil bir yasal problemim var;
• Bir engel veya bazı durumlar söz konusu ve bu beni programın gereklerini yerine getirmekten alıkoydu; veya
• Ciddi ve kronik engeli olan bir yetişkinim;
• Özel ihtiyaçları olan bir çocuğa veya engelleri olan bir yetişkine bakmak için evde olmam gerekiyor;
• 55 veya üzeri bir yaştayım ve bir çocuğa bakıyorum ve çocuğun ebeveyni değilim; veya
• Bir DSHS (Department of Social and Health Services – Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Bölümü) görevlisi ile SSI’ye (Social
Security Income – Sosyal Güvenlik Geliri) başvuruyorum.
Bu planla hem fikir değilsem, dosyamın gözden geçirilmesini ve/veya İdari bir Oturum düzenlenmesini talep etmeye hakkım var.
Bir oturum talep etmek için, dosya yöneticisinin aşağıyı imzalamasından sonra 90 gün içinde Community Services Office
(Toplum Hizmetleri Ofisi) veya Office of Administrative Hearings (İdari Görüşmeler Ofisi), DSHS, PO Box 42488, Olympia WA
98504-2488 adresi ile irtibata geçmeliyim. Kişisel Sorumluluk Planımın bir kopyasını aldım. Oturumlarda kendimi şahsen temsil
etme, bir avukat tarafından veya seçtiğim başka bir kişi tarafından temsil edilme hakkım var. Koordine Hukuk Eğitim
Danışmanlığı ve Başvurusu (CLEAR) ile aşağıdaki yöntemlerle temas kurarak ücretsiz hukuk danışmanlığı alabilir veya temsil
edilebilirim:
• http://nwjustice.org/get-legal-help web sitesini ziyaret ederek
• 60 yaşın altındaysam 1-888-201-1014 numaraya telefon ederek
• 60 yaşında veya üzerindeysem 1-888-387-7111 numaraya telefon ederek
CASE MANAGER’S SIGNATURE

DSHS 14-381 TK (REV. 07/2014) Turkish

DATE

İMZAM

TARİH

JAS ID

CASE NUMBER

CLIENT ID

GİZLİ ŞARTLAR
İşimde ilerlememe, işimi korumama, bir iş kabul etmeme, iş aramama veya planımı takip etmeme yardımcı olması için
destek hizmetleri alabilirim. Destek hizmetleriyle ilgili bir kararla hemfikir değilsem, dosyamın gözden geçirilmesini ve/veya
bir görüşme düzenlenmesini isteyebilirim. Önce İş Programı Uzmanı/Sosyal Görevlime şu destek hizmetlerine ihtiyacım
olup olmadığını soracağım:
Araba tamiri

•

Çocuk bezi

•

Ruhsat/harç

•

Uzaklık

•

Kıyafet

•

Eğitim masrafları

•

Saç kesimi

•

İş aletleri

•

Danışma

•

Kişisel Hijyen

•

Otobüs kartı

•

Aile planlaması

•

Cezalıyken, IRP’mı izlemeye başlayana kadar destek hizmetleri (iş kıyafetleri ve ulaşım için para gibi) alamam.
İyi bir neden olmadan Division of Child Support (Çocuk Destek Bölümü) ile birlikte çalışmayı reddedersem, ödeneğimin
azaltılacağını biliyorum. Çocuğuma veya bana zarar gelme tehdidi bu nedenlerdendir. TANF desteğinden yararlanırken,
aldığım tüm çocuk desteğini devlete geri ödemek üzere koruyacağımı biliyorum.
TANF/SFA’dan yararlanmayı sona erdirdiğimde, DCS, çocuk desteğini biriktirip tersini istemediğim sürece bana
gönderecek. Destek hizmetlerini, yaptırımları ve çocuk desteğini biliyorum.
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