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 .WorkFirst Handbook 1.4.2، يرجى الرجوع إلى كتيب WorkFirst للحصول على معلومات حول كيفية تقديم توجيه

 

 نص مكتوب صورة فيديو

01 

 

خالل الدقائق القليلة القادمة، سوف نشارك المعلومات حول  .WorkFirst مرحبًا بكم في توجيه

  .WorkFirst( وبرامج TANF برنامج اإلعانة المؤقتة لألسر المحتاجة )أو

هو  WorkFirstإن برنامج اإلعانة المؤقتة لألسر المحتاجة هو برنامج منح نقدية وبرنامج 

برنامج يمنحك خيارات لألنشطة التي يمكن أن تساعدك في العثور على وظيفة أو القيام بأشياء 
  أخرى لمساعدتك في تحقيق أهداف أسرتك.

حزمة بها كتيبات ومعلومات عن  إذا لم تكن مشترًكا في هذه البرامج بالفعل، فستحصل على
  الموارد المحلية.

ندعوك لتدوين أي مالحظات أو أسئلة قد تكون لديك، حتى نتمكن من مناقشتها معك بعد مشاهدة 
 مقطع الفيديو.

02 

 

شهًرا من اإلعانة المؤقتة لألسر  60يمكن للبالغين في والية واشنطن الحصول على إجمالي 

  المحتاجة في حياتهم.

 
وفي ظروف معينة، قد  قد يشمل ذلك المساعدة النقدية التي حصلت عليها في أي والية أخرى.

 يتم منحك تمديًدا.

03 

 
 

أن يوصلك بالعديد من شركاء المجتمع الذين يقدمون الخبرة العملية  WorkFirstيمكن لبرنامج 

  والتعليم والتدريب والمساعدة في البحث عن وظيفة.
 

 وأهم شراكاتنا معك ومع أسرتك. الشركاء والموارد المتاحة. لدينا العديد من
 

04 

 

  .WorkFirstسنجتمع معك لمناقشة وضعك من أجل وضع خطة لمشاركتك في أنشطة 
 

سيتم وضع هذه الخطة من أجلك فقط بناًء على أهدافك واحتياجاتك المحددة وغيرها الخاصة 
  بأسرتك.

 
ستتضمن خطتك  تتمكن من حضور موعد أو نشاط مجدول.من المهم أن تتصل بنا إذا لم 

 معلومات حول طريقة الوصول إلينا.
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05 

 

إذا توقفت أو اخترت عدم المشاركة في نشاطك المتفق عليه دون سبب وجيه، فقد نفرض عليك 
%، أو قد تتسبب في إغالق ملف 40تقلل العقوبة من المنحة النقدية الخاصة بك بنسبة  عقوبة.

  المؤقتة لألسر المحتاجة الخاص بك. اإلعانة
 

هدفنا ليس وضعك تحت العقوبة؛ ولكن هدفنا هو مساعدتك أنت وأسرتك على العمل في ظل 
  وجود تحديات.

06 

 

ندرك أن هذه المواقف قد تجعل من الصعب عليك  يواجه الجميع مشكالت في حياتهم اليومية.
  العمل ودعم أسرتك.

 
طلب المساعدة وقبولها يمكن أن يكون الخطوة األولى في العمل في  من الضروري أن تتذكر أن

  المواقف الصعبة.
 
  سوف نتشارك معك ونقدم لك الدعم حتى تتمكن من العمل لتحقيق نجاحك المحدد بشكل فردي.

 

07 

 
 

 

، قد تكون هناك خدمات دعم متاحة في منطقتك، بما في WorkFirstأثناء مشاركتك في أنشطة 

  المساعدة في دفع تكاليف رعاية األطفال.ذلك 
 
نشجعك على تقديم طلب لرعاية األطفال في أقرب وقت ممكن وإخبار موظفك إذا كنت بحاجة 

  .WorkFirstإلى أي خدمات دعم أخرى حتى تكون مستعًدا للمشاركة الكاملة في أنشطة 
 

يمكنك التقدم بطلب للحصول على رعاية األطفال عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 
washingtonconnection.org 8687-626-844-1، أو عبر الهاتف على الرقم.  

 
 ستكون الخطوة التالية هي التحدث معنا حول الخيارات وإنشاء خطتك معًا.  شكًرا لك!

 


