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 ارزيابی وجه گيرنده محافظ
 0B(PROTECTIVE PAYEE ASSESSMENT)

 بررسی      اوليه   ين ارزيابیا
 (CSO). اداره خدمات محلی1

 . شماره تلفن3

 

 . نام مدير پرونده / مددکار اجتماعی2

 . اسم مراجع4 نوع کمک .5 

 مراجعکمک شماره شناسايی واحد  .6 مراجع  e-JASشماره شناسايی . 7

 دليلی که وجه پرداختی محافظ الزم ميباشد.  1قسمت
 را عالمت بزنيد. مدارک بايستی در پرونده موجود باشد تا اين موارد عالمت زده شده را پشتيبانی کند.  مربوطه زير )های(تمام جبعه 

(ارزيابی نوجوان در پرونده موجود  )WAC 388-460-0040() يک والده زير سن قانونی يا حامله زير سن قانونی ميباشد. TANF/SFAمراجع کننده ( 1. 
 ميباشد)

 (WAC 388-460-0030) موقعيت اورژانس باعث ميشود که مراقبت کننده خويشاوند قادر به مراقبت از فرزندان وابسته شان نباشد. 2.

 )WAC 388-460-0035( بد مديريت پول. 3.

 رزندانش گشنه يا مريض ميباشند و يا پوشاک مناسب ندارند.خودش يا ف  TANF/SFA/GA/SSIمشاهده اينکه مراجع کننده 
 برای لوازم اوليه به امثال غذا يا مخارج اب و برق و گاز يا پوشاک يا مسکن. ARENدرخواست مرتب برای پول بيشتر برای مثال 

 ق و گاز دارد که بدليل عدم پول کافی داشته اند. بر مراجع کننده چندين اخطاريه تخليه مسکن يا قطع اب و
 ارزيابی پزشکی يا روانی نشان ميدهد که مراجع کننده قادر به مديريت پولش نميباشد.

پرداخت ميشود شرکت   ADATSA داشته اند و در برنامه ای که از طرف اداره معالجه معتاد به مواد شيميايی  ADATSAاشخاصی که ارزيابی 
 ميکنند.

 يا مربوط به کاری که در پرداختن هزينه مراقبت کودک در خانه کوتاهی کردند.  TANF/SFAمراجع کننده 
 شکايت از شرکتها که نشان دهد در پرداخت صورتحسابها يا اجاره کوتاهی ميکنند.

 RCWقانون ستفاده از کارت انتقال مزايای الکترونيکی يا پول گرفته شده از کارت برای خريد بليط بخت ازمايی يا قماربازی يا هر نوع عملی که طبق ا
 تعيين شده باشد.  9.4فصل .
 ( توضيح دهيد) (WAC 388-460-0035-3)غيره 

در باال را عالمت زديد  2يا  1(اگر جبعه  مدرک پشتيبانی ضميمه کنيد -توضيح دهيد که چرا يک محافظ پرداخت کننده الزم ميباشد و يا الزم به ادامه ميباشد .2قسمت 
 مدرک الزم نميباشد)

 امضاها .3قسمت 
 حافظ  الزمارزيابی مدارک و موقعيت نشان ميدهد که پرداخت کننده م 2.

 نميباشد.   ميباشد  
 .مراجع کننده با اينکه ايشان بايستی پرداخت کننده داشته باشند موافق نميباشد 1.

 نخير      بله  
 امضای کارمند تاريخ

 (فقط در مواقع بدمديريت) امضای سرپرست

 مراجع کننده در دسترس نبود/ همکاری نميکند   نکات
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 DSHS 14-349 ،حقوق مراجع کننده و اطالعيه درمورد برنامه وجه گيرنده محافظ

 اطالعيه مراجع کننده 

 روز از تاريخ عمل باخبر شوند. )10ده (مراجع بايستی در عرض  اگر تعيين وجه گيرنده محافظ الزم باشد

اطالعات دادرسی عادالنه 

تان تماس بگيريد و يا به اداره  اگر شما با هر قسمتی از تصميمات ما موافق نميباشيد شما ميتوانيد برای دادرسی عادالنه درخواست کنيد. برای درخواست با اداره محلی
 90شما بايد در مدت مکاتبه کنيد.   The Office of Administrative Hearing, PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 اجرايی دادرسی در ادرس

 روز از تاريخ دريافت اين نامه درخواست دادرسی عادالنه کنيد.

ميتوانيد وکيل شما باشد. امکان دارد که شما بتوانيد وکيل يا کمک حقوقی  باشيد. يک وکيل يا شخصی را که شما انتخاب ميکنيد هم ن دادرسی شما ميتوانيد وکيل خود تاندر اي
 برای اطالعات بيشتر تماس بگيريد.  1-888-201-1014رايگان دريافت کنيد. به ما تلفن کنيد و يا با شماره خدمات حقوقی ايالتی در شماره 

نخواهد شد و امکان دارد که اين مسله را زدوتر  عادالنه و يا جايگزين دادرسیعادالنه تاخير دادرسی شما همچنين ميتوانيد برای بررسی پرونده درخواست کنيد. اين باعث 
 تان تماس بگيريد.  حل کند. برای بررسی پرونده با اداره محلی

 عدم تبعيض

دات سياسی يا اصليت عرضه ميشود. يا مذهب يا اعتقا تبرنامه های ما برای همه بدون توجه به نژاد يا رنگ پوست يا جنسيت يا سن يا معلولي
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