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 د پوھاوي اظھارات 
 بیاکتنھ  Mid-Certification د

Statement of Understanding: Mid-Certification Review  

 د دې بیاکتنې د بشپړولو لپاره درې الرې لرئ:  بیاکتنھ بشپړه کړئ. Mid-Certificationد نقدي مرستو او خوړو د ترالسھ کولو لپاره باید د  

 تھ د زنګ وھلو لھ الرې.  2233-501-877-1د تلفون لھ الرې  .1
 

 فورمې د ډکولو لھ الرې او  DSHS 14-467د  .2

 شمٻرې تھ د فکس کولو لھ الرې؛ یا  1-888-338-7410 •

• PO BOX 11699, TACOMA WA 98411   آدرس تھ د پوست لھ الرې 

 او د دې فورمې السلیکول او نٻټھ لګول. پھ خپلو اوسنیو حاالتو کې زموږ سره زموږ پھ محلي دفتر کې کتل  .3

 راپور کړې:  پھ بیاکتنھ کې Mid-Certificationباید د   کوم موارد

 ستاسو پھ آدرس کې بدلون او پھ نوي آدرس کې د سرپناه لګښتونھ.  •
 

 ستاسو د کورنۍ پھ غړو کې بدلون.  •
 

څخھ ستاسو د کورنۍ پھ درآمد کې بدلون. پھ دې کې د کار، بې کارۍ، د تاوان د جبران، د ټولنیز امنیت، د کارګرانو او صنایعو، او د   ھرې عایداتي سرچینېلھ  •
 ماشوم د مالتړ لھ الرې درآمد شامل دی.

 

 اسو سره ژوند نھ کوي. د ماشوم پھ ھغو مالي مرستو کې بدلون چې تاسو یې باید د قانون لھ مخې ھغھ ماشوم تھ پرداخت کړئ چې ست •
 

 ساعتونو څخھ ډٻر کار ترسره کوي.  20دا چې کھ چٻرې مو پھ کورنۍ کې ماشوم نھ وي، او یو توانمند کس پھ اونۍ کې لھ  •

 . مخکې لھ دې چې دا فورمھ بٻرتھ موږ تھ تسلیم کړئ، پھ غور سره یې ولولئ او السلیک یې کړئ:

لھ    WAC 388-418-0011او  WAC 388-418-0005دا بیاکتنھ بشپړه کړم، او د   Mid-Certificationد قوانینو لھ مخې باید د  DSHSزه پوھٻږم چې د  •
 تھ خبر ورکړم DSHSمخې باید د خپلې کورنۍ پھ حالت کې د بدلون پھ ھکلھ 

تھ د   DSHSو دا زما لپاره جرم ګڼل کٻږي. ھمدارنګھ، پوھٻږم چې کھ چٻرې  زه پوھٻږم چې کھ چٻرې د امتیازاتو او نقدي مرستو د ترالسھ کولو لپاره دروغ ووایم ن •
 ھغو مواردو پھ ھکلھ خبر ور نھ کړم چې پھ ھکلھ یې پوھٻږم، نو دا ھم جرم حسابٻږي. 

 زه پوھٻږم چې کھ چٻرې پھ پوھھ کې غلط معلومات وړاندې کړم، کٻدی شي زما لپاره جرمي پایلھ ولري.  •

د مرستو د مقرراتو د ماتولو د جریمې پھ ھکلھ پوھٻږم، چې ممکن د دې لھ املھ د خوړو پھ برخھ کې د مرستې لھ ترالسھ کولو څخھ محروم  زه د خوړو پھ برخھ کې  •
 شم، جریمھ شم، یا زنداني شم. 

بھ دا بدلونونھ زما د امتیازاتو د زیاتولو    DSHSزه پوھٻږم چې کھ چٻرې د ھغو بدلونونو پھ ھکلھ ثبوت وړاندې نھ کړم چې زما د امتیازاتو د زیاتٻدو سبب کٻږي، نو  •
 لپاره و نھ کاروي. 

 زه پوھٻږم چې کومې خبرې مې چې د دې راپور لھ الرې وزارت تھ وړاندې کړې دي ممکن زما پھ امتیازاتو باندې اغٻزه وکړي.  •

تھ وړاندې کړي، زما پھ بشپړې پوھې   DSHSد غلطو معلومانو د وړاندې کولو د جریمې پھ منلو سره زه څرګندوم چې کوم معلومات مې چې د دې راپور لھ الرې  •
 سره دقیق او سم دي. 

 نٻټھ  السلیک 
       

 چاپ شوی نوم 
      

 د مشتري آیډي نمبر
      

 


