JAS அைடயாளம

தன�ப்பட்ட ெபா�ப்�க்கான த (IRP)
Individual Responsibility Plan (IRP)

வழக்� எ

வா�க்ைகயாள�ன் அைடயா

க்கானWorkFirst-ன தன�ப்பட்ட ெபா�ப்�க்கான தி
நான் ப�ன்வ�வனவற்ைறப்
•
•

��ந்�ெகாள்

நான் ேவைல ெசய்வ�ம், ேவைலையத் ேத�வ�ம் அல்ல� ேவத தயார் ெசய்� ெகாள்வேதைவயான ஒன்றா�.

நான் ேதைவயான ெசயல்பா�கள�ல் பங்ேகற்க ேவண்�ம். நான் அவ்வா� பங்ேகற்காவ�ட்டால்,யாயமான காரணம்

இ�ப்பைத என்னால்
•

நி�ப�க்க தபட்சத்த, எனக்� அபராதம் வ�திக்கப.

எனக்த தைட வ�திக்கப்பட், அதன் அர்த்தம் ப�ன்:
என்�ைடய

•

உதவ�த் ெதாைக 40% அல்ல� ஒ� நப�க்��ய பங்� இதில் எதில் அதிகேமா

அந்த அள� ம, அல்ல�

என்�ைடய பண�யாளர் நியமனத்திற்� இணங்காமலி�க்�ம் வழக் அல்ல� வ�ட்�ச்சந்திப்�/ மாற்�க் 
�

•

நான் பங்ேகற்கவ�ல்ைல என�ல் என்�ைடய உதவ�த் ெதாைக நி.

•

WorkFirst-ன்தைட காரணமாக என்�ைடய

உதவ�த்ெதாைக �ைறக்கப்ப:

தைடய�ல் இ�ந்� ள�வ�வதற்� நான் ெதாடர்ச்சியாக நான்� வாரங்கள் IRP-ையப் ப�ன்பற்ற ேவ.

•

ெதாடர்ச்சியாக நான்� வாரங்த ேதைவயானவற்ைற நான் ெசய்�வ�ட்டால், என்�ைடய நான்� வார கால பங

•

ெதாடர்ந வ�ம் மாதத்தின் �தல் ேதத என்�ைடய தைடவ�திப்� சாத அபராதம் வ�லக்கிக்ெகாள்ள.
ெதாடர்ச்சியாக இரண்� மாதங்க�க்� என்�ைடய தைட ந��த்தால் என்�ைடய வழக்� .

•
•

WorkFirst-ன் தைட காரணமாக எனைடய வழக்� ��க்கப்பட:
•

நான் ம �ண்�ம் வ�ண்ணப்பம் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் நான் பணத்ன்பாக ெதாடர்ச்சியாக நா

•

�ன்�(3) தைட வழக்�கள் ��க்கப்பட்ட பTANF/SFA-ஐப் ெப�வதற்கான த�திைய நான் நிரந்தரமாக இழக்.

வாரங்கள் பங்ேகற்ப� அவசிய.

•
•

1 மார்ச்

2007 �தWorkFirst-ன் தைட காரணமாக என்�ைடய வழக

�ைற ��க்கப்பட்�.

ஒத்�ைழக்காமல் இ�ப� ஒ� நியாயமான காரணம் இல்லபட்சத்தி TANF/SFA-ய�ன் பலன்கைளப் ெப�ம் 

�ழந்ைதக�க்கான ஆதர� அள�க்�ம்

ப���க்� நான் ஒத்�ைழப்� அள�க்க ேவண்�ம். �ழந்ைதக�க்க

ெவற்றிகரமாகப் ெப�வ� பணதவ�க்கானத் ேதைவ எனக்� எழாமல் இ�ப்பதற்� உதவ�கரமாக இ�.

•

ஓர்

உதவ� ந�ட்�ப்�க்� நான் த�தி ெபறா, என்�ைடய வாழ்நாள என்னால் 60 மாதங்கள் வைர மடTANF/SFA-ய�ன் பணப

பலன்கைளப் ெபற ��.
•
•

நான்

மாதங்க�க்கான பணப்ன்கைளப் பயன்ப�த்தி�.

நான் ேவைல ெசய்வ�ம், ேவைலையத் ேத�வ�ம் அல்ல� ேவைலக்காகத் � ெகாள்வ� அவசியமா�ம். ஒ� கால

அட்டவைணப்ப�த்தப்பட்ட ெசயல்பாட்�ல் என்னால் பங்ேகற்க இயலவ�ன் க ீேழ பட்�யலிடப்பட்�ள்ள ெதாைல

எண்ண�லசம்பநப்பட நபைர அைழப்ேப.

•

ஒவ்ெவா� வார�ம்கீேழ �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள மண� ேநரங்க�க்� ப�ன்வ�ம் ெசயல்பா�கைள ள ேவண்�:

என்�ைடய திட்டதப ப�ன்பற்ற இயலாததற்� ஒ� நியாயமான காரணம் இ�க்�ம்பட்சத்தில், நான் உடன�யWorkFirst

திட்டநி�ணைர/ ச�கப் பண�யாளைத ெதாடர்� ெகாண்� பண�யாற்ற ேவ. நியாயமான காரணங்�க்கா சில உதாரணங்ள�ல

ப�ன்வபைவ உள்ளங்கின்றன
•

உடல்நலமின்ைம காரணமாகேவா அல்ல� என்�ைடய �ழந்ைதப் பராம�ப்ப�ல் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத ேதால்வ� காரண

•

எனக்�ஓர அவசரநிைல உள்ள� (உடல்�தியாகேவா, மன�தியாகேவா அல்ல� உணர்� �தியாக;

ேபாக்வரத்� காரணமாகேவா ஒ� சந்திப்� ேநரத்ைத நான் தவறவ;

•
•

நான் ��ம்ப வன்�ைறக்� ஆட்பட்ட நப;
13 வய�க்�

உட்பட்ட �ழந்ைதக�க்கான �ைறந்த கட்டண, ெபா�த்தமான

ப�திய�ல் என்னால் கண்�ப��க்க ��ய;

•
•

எனக்�

உடன�யான ஒ� சட்ட�தியான ப�ரச்சிைன உ;

திட்டத்தின் ேதைவ நான �ர்த்தி ெசய்வைதக் கட்�ப்ப�த்�ம் ஓரஎனக்�
உள்ள; அல்ல

•
•

ழந்ைத பராம�ப்�ச் ேசைவைய என்�

நான் த�வ�ரமான மற்�ம் நாட்பட்ட இயலாைம ெகாண்ட

உள்ளஅல்ல� சில

�ழ்நிைலகள் என

ஒ� வய�க்� வந்த ;

சிறப்�த் ேதைவகள் ெக ஒ� �ழந்ைதைய அல்ல� இயலாைமகள் ெகாண்ட வளர் இளம் ப�வத்திமற்ெறா�நபைரப்

பராம�க்க வ�ட்�ல் நான் இ�ப்ப� அவசியம;
•

எனக்� 55 வய� அல்ல�தற்� ேல வய� ஆகிற� மற்�ம் நான் ஒ� �ழந்ைதைய பராம�த்� வ�கிேறன் மற்�ம் ந

�ழந்ைதய�ன் ெபற்ேறா�ல் ஒ�வர; அல்ல
•

ஒ� DSHS வழிகாட்�நர் �லSSI-க்� நான் வ�ண்ணப்பம் ெசய.

இந்தத் திட்டத்ைத நான் ஒப்�க்ெகாள்ள ம�த்தால்ம�ஆய்ைவ மற்�ம்/அல்ல� நிர்வாக�தியான வழக்� வ�சார

ேகா�வதற்� எனக்� உ�ைம உள. வ�சாரைணையக் ேகா�வதற்�, கீேழ என்�ைடய வழக்� ேமலாளர் ைகெயாப்பமிட்�ள்ள 
இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் நான் என்�ைடய ச�கச் ேசைவகள் அ�வலகத்ைத அல்ல� ந வ�சாரைணகள் அ�வலகம்Office

of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489 –ஐத் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவ. என்�ைடய தன�ப்பட்ட ெபா�ப்�க்
திட்டத்தின் ஒ� நகல் எனக்� அள�க்கப்பட்�ள்ள�. வ�சாரைணய�ன் ேபா� என்�ைடய
ஒ� வழக்கறிஞ�க்ேகா அல்ல� நான் ேதர்ந்ெத�க்�ம் ஒ� நப�க்ேகா

உ�ைம

நிைக எனக்ேகா, என் சார்ப

உண. ப�ன்வ�ம் ெதாடர்�கள் 

ஒ�ங்கிைணந்த சட்டக் கல்வ� ஆேலாசைன மற்�ம் பCLEAR) நி�வனத்ைதத் ெதாடர்� ெகாள்வதன் �லம் இலவசமா

ஆேலாசைனையேயா அலல� என சார்பாக வாதாட ஒ�வைரேயா என்னால் ெபற �:
•
•
•

அவர்க�ைடய இைணயதளத்திற்� வ�ஜயம் ெசய்வதன் http://nwjustice.org/get-legal-help;

நான் 60 வய�க்� கீழ் இ�க்�ம்பட 1-888-201-1014 என்ற எைண அைழப்பதன் �லமாக அல

நான் 60 வய� ெகாண்டவராகேவா அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வய� ெகாண்டவராகேவா இ�க்�ம1-888-387-7111 என்ற

எண்ைண அைழப்பதன் �ல.
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JAS அைடயாளம

வழக்� எ

வா�க்ைகயாளர் அைடயா

இரகசியத் ேதைவக
என்�ைடய ேவைலய�ல் �ன்ேனற�ம், என்�ைடய ேவைலையத் தக்க ைவத்�க்ெகாள்ள�ம், ஒ� ேவைலைய ஏற்�க
ேவைலையத் ேதட�ம் அல்ல��ைடய திட்டத்ைதப் ப�ன்பற்ற�ம்

எனக்� உதவ�ரகமாக இ�க்�ம் ஆதர�ச் ேசைவ

ெபற இய�ம. ஆதர�ச் ேசைவகள் �றித்த ஒ� ��ைவ நான் ஒப்�க்ெகாள்ள ம�த்தால், ஒ� வழக்� ம�ஆய்ைவ
வழக்� வ�சாரைணைய நான் ேகாரலாம். ப�ன்வ�பைவ ேபான்ற ஆதர�ச்

எனக்�த் ேதைவப்பட, அ��றித� நான்

என்�ைடயWorkFirst திட்ட நி��டம/ச�கப் பண�யா�டம ேகட்ேப:
•

வாகனம் ப��பார்த

•

டயப்பர்

•

உ�மம்/கட்டணங

•

ைமேலஜ

•

உைட

•

கல்வ�ச் ெசல�

•

�� ெவட்�த

•

ேவைலக்கான க�வ�க

•

கலந்தாய

•

தன�ப்பட்ட �காதா

•

ேப�ந்� அ�மதிச் சீட்

•

��ம்பககட்�ப்ப

தைடய�ல் இ�க்�ம்ேபா�, என்�IRP-ைய நான் ப�ன்பற்றத் ெதாடங்காத வைர, ஆதர�ச் ேசைவகைள (பண� ஆைடகள
ேபாக்�வரத்�க்கான பணம் ேபான்றைவ) என்னால் ெப.
ஒ� நியாயமான காரணம் இன்ற�ழந்ைதக�க்கான ஆதர�ள�க்�ம் ப���டனDCS) நான் ஒத்�ைழக்க ம�த்தால், என்�ைடய 
ெதாைக �ைறக்கப்ப�ம் என்பைத நான் ��ந்�ெகா. எனக்ேகா அல்ல� என்�ைடய �ழந்ைதக�க்ேகா த�ங்� ஏற்ப
அச்��த்தல் நியாயமான காரணங்கள�ல் உள்ளட. TANF உதவ�ைய நான் ெப�ம் ைளய�ல, ெபறப்ப�ம் எந்த ஒ� �ழந
ெதாடர்பான ஆதர�க்�ம் பணம் தி�ம்ப ெச�த்த ேவண்�ம் என்பைத நான் ��ந.
நான்TANF/SFA –ையப் ெப�வைத நி�த்தி வ�ட்டால், நான் நி�த்தச் ெசால்லாத வைரைதக்கான ஆதரைவDCS ெபற்� எனக்
அ�ப்�ம். ஆதர�ேசைவகள், தைடகள் மற்�ம் �ழந்ைதக்கான ஆதர� ஆகியவற்ைற நான் ��ந்�.
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