የውክልና ክፍያ ተቀባይ የክፍያ ዕቅድ፤ ጉዳይ ምደባ እና
መዘጋት ማሳወቂያ
(PROTECTIVE PAYEE PAYMENT PLAN, CASE
ASSIGNMENT, AND CLOSURE NOTICE)

1. የኮሙኒቲ አገልግሎት ጽ/ቤት (CSO)

2. ቀን

3. የሶሻል ወርከር ወይም ማናጀር ስም

4. ሥልክ ቁጥር

5. የባለጉዳይ ስም

6. የእርዳታ (AID) ዓይነት T

7. የባለጉዳይ መለያ ቁጥር

8. የባለጉዳይ የ e-JAS መለያ ቁጥር

6. የባለጉዳይ ዕርዳታ ክፍል(ASSISTANCE UNIT) መለያ ቁጥር

10. ሥልክ ቁጥር

11. የባለጉዳይ አድራሻ

ክፍል I. ስለጉዳዩ የተወሰደ እርምጃ

የጉዳይ ምደባ፤ የተጀመረበት ቀን:

የዕቅድ ለውጥ

ዳግመ ግምገማ

የጉዳይ ምደባ፤ ያበቃበት ቀን: :
ክፍል II. የተመደበበት ምክንያት (ተገቢው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ)

1.
2.
3.
4.

ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ወላጅ ናቸው (TANF/SFA)። WAC 388-460-0040
በአስቸኳይ ጉዳይ ምክንያት የልጆች ተንከባካቢ ዘመዶች፤ጥገኛ ለሆኗችው ልጆች እክንክብካቤ ሊያደርጉ አልቻሉም። (WAC 388-460-0030)
ገንዘብ በማባከን። (WAC 388-460-0035)
ሌላ (WAC 388-460-0035-3):

ክፍል III. የክፍያ ዕቅድ –ተገቢው ሳጥን ላይ ይሙሉ (የሚታወቅ ከሆነ)
1. የቤት አከራይ ስም

2. የቤት አከራይ ስልክ ቁጥር(ኤሪያ ኮድ)

(
3 የቤት አከራይ አድራሻ

)

4. ያሁኑ የቤት ኪራይ/ክፍያ መጠን

$
የዩቲሊቲ ኩባንያ

የመዋለ ሕጻናት አገልግሎት (ቻይልድኬር) አቅራቢ

ስም

ስም

አድራሻ

አድራሻ

ስልክ ቁጥር(ኤሪያ ኮድ)

ስልክ ቁጥር(ኤሪያ ኮድ)

(

(

)

)

ሌላ ክፍያ ወይም ልዩ መመሪያዎች

ክፍል IV. የውክልና ክፍያ ተቀባይ ክፍል
1. የውክልና ክፍያ ተቀባይ ስም
2. የውክልና ክፍያ ተቀባይ አድራሻ

3. የውክልና ክፍያ ተቀባይ ስልክ ቁጥር (ኤሪያ ኮድ)

(

)

ክፍል V. ፊርማ
1. የሠራተኛ ፊርማ

ቀን

አስተያየት

ባለጉዳዩ ተገኝተዋል

ባለጉዳዩ አልተገኙም

DSHS 14-426 AM (REV. 05/2012) Amharic

COPIES TO: Social Service/WorkFirst File; Protective Payee Vendor; Client; Financial File

የውክልና ክፍያ ተቀባይ ዕቅድን በሚመለከት የባለጉዳይ መብቶችና ማስታወቂያ፤ DSHS 14-426
ለባለጉዳይ ማሳወቂያ
የውክልና ክፍያ ተቀባይ እንዲመደብ አስፈላጊ ከሆነ፤ ስለዚህ እርምጃ መወሰድ ለባለጉዳዩ በ (10) ቀናት ውስጥ መገለጽ አለበት።
የይግባኝ መረጃ
በውሳኔዎቻችን ባንዳቸውም የማይስማሙ ከሆነ፤ ይግባኝ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህን ለመጠየቅ፤ የአጥቢያዎን ጽ/ቤት ሊያነጋግሩ ይችላሉ ወይም በሚከተለው አድራሻ ሊጽፉ
ይችላሉ፤ The Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia WA 98504-2489። ይህ ደብዳቤ በደረሶት በ 90 ቀናት ውስጥ
ይግባኝ መጠየቅ አለቦት።
በዚህ ችሎት ላይ፤ ራስዎን ሊወክሉ ይችላሉ። ጠበቃ ወይም ሌላ የመረጡት ሰው ሊወክሎት ይችላል። ነጻ የህግ ምክር ወይም ውክልና ሊያገኙም ይችሉ ይሆናል። ተጨማሪ
መረጃ ለማግኘት፤ ለእኛ ወይም ለስቴት አቀፍ የህግ አገልግሎት በ 1-888-201-1014 ሊደውሉ ይችላሉ።
ጉዳዮ እንደገና እንዲታይሎት ሊጠይቁም ይችላሉ። ይህ ይግባኙን አያዘገይም ወይም አይተካም፤እናም ውዝግቡ ቶሎ እንዲፈታ ሊያደርግ ይችላል። ጉዳዩ እንደገና
እንዲታይሎት የአጥቢያዎን ጽ/ቤት ያነጋግሩ።
አድልዎ አለመኖር
በዘር፤ በጾታ፤ በዕድሜ፤ በአካለ ስንኩልነት፤ በሃይማኖት ወይም በፖለቲካ አመለካከት፤ ወይም በትውልድ ሀገር አድሎ ሳይደረግ ለማንኛውም ሰው ፕሮግራሞቻችንን
እናቀርባለን።
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