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 )IRPخطة المسؤولیة الفردیة (      
          WorkFirstخطة المسؤولیة الفردیة الخاصة بـ 

 JASبطاقة ھویة 
      

 رقم القضیة
      

 بطاقة ھویة العمیل
      

 أتفّھم اآلتي:إنني 
 إنني مطالٌب بأْن أعمل، وأن أبحث عن العمل، وأن أُعد نفسي للعمل. •
المشاركة.  إّن ھذا ھو ما یسمى  ینبغي علّي المشاركة في األنشطة الضروریة.  وإذا تعذّر علّي المشاركة؛ فسوف یتم فرض عقوبات علّي، إال إذا قدمُت سببًا وجیًھا لعدم •

  . WorkFirstبحالة عقوبة 
 إذا تم فرض عقوبة علي؛ فھذا یعني: •

 % أو بحصة شخٍص واحٍد، على أن یتم األخذ بقیمة األعلى منھما، أو:40سوف یتم تخفیض منحتي بنسبة  •
 .WorkFirstلن أتمكن من أن أتلقى خدمات الدعم، حتى أعید المشاركة في  •

 :WorkFirstإذا تم خفض مساعدتي النقدیة بسبب عقوبة من قِبل  •
 ) الخاصة بي لمدة أربعة أسابیع إلنھاء العقوبة.IRPسوف أحتاج إلى تتبع خطة المسؤولیة الفردیة (ربما  •
 بمجرد أن أنتھي مما ھو مطلوب لمدة أربعة أسابیع؛ سوف تنتھي غرامتي بحلول أول الشھر الجدید الذي یلي األسابیع األربعة من مشاركتي. •
 عشرة أشھر متتالیة. سوف یتم إغالق قضیتي إذا قضیت عقوبتي لمدة •

 : WorkFirstإذا تم إغالق قضیتي بسبب عقوبة  •
 سوف أحتاج إلى أن أقوم بإعادة التقدیم، وربما سأحتاج للمشاركة لمدة أربعة أسابیع متتالیة قبل أن أتمكن من تلقي السیولة النقدیة. •

، إال إذا كان لدي سبب مقنع لعدم المشاركة.  قد تساعدني مجموعة دعم TANF/SFAخالل تلقي مزایا  Division of Child Supportیجب علّي أن أتعاون مع  •
 الطفل الناجحة على تقویض احتیاجي للمساعدة المادیة.

 النقدیة، خالل فترة حیاتي، إال إذا تأھلُت للحصول على تمدید. TANF/SFAشھًرا فقط من مزایا  60یمكنني الحصول فقط على  •
 شھوًرا من المزایا النقدیة.      لقد قمت باستخدام  •
 الرقم الموضح أدناه. إنني مطالٌب بأْن أعمل، وأن أبحث عن العمل، وأن أُعد نفسي للعمل. إذا لم أستطع أن أحضر جدول نشاطي، فسوف أقوم باالتصال بالشخص على •
 م بعمل النشاطات التالیة في المقدار الزمني المحدد لكل أسبوعٍ فیما یلي:یجب علّي أن أقو •

      

المعیّن ألجلي،  WorkFirstمج إذا كان ثمة سبب وجیھٌ یمنعني من متابعة الخطة الخاصة بي؛ فإنھ یتعین علّي أن أقوم بالتواصل مع الخبیر أو العامل المجتمعي في برنا
 لبعض األسباب الجیدة تتضمن:والعمل معھ، في أسرع وقٍت ممكٍن.  األمثلة 

 لقد فّوت موعًدا بسبب مرٍض مفاجٍئ، أو بسبب قصوٍر مفاجٍئ في رعایة طفلي أو في وسیلة المواصالت؛ •
 إّن لدي حالة (جسدّیة أو ذھنیة أو عاطفیّة) طارئة؛ •
 إنني ضحیة عنٍف أسريٍ؛ •
 عاًما؛ 13لٍة في منطقتي لألطفال دون سن إنني ال أستطیع العثور على رعایة أطفال مناسبٍة، متوفرة وبأسعار معقو •
 لدّي مشكلة قانونیةٌ عاجلةٌ؛ •
 إنني أعاني من إعاقة ما أو حالة محددة تمنعني من أن أكون متوافقًا مع متطلبات البرنامج، أو •
 إنني شخٌص بالٌغ مصاٌب بإعاقة مستدیمة ومزمنة؛ •
 حتیاجات خاصة، أو ببالغ آخر لدیھ إعاقاتإنني مضطٌر ألن أبقى في المنزل، وذلك للعنایة بطفٍل لدیھ ا •
 عاًما أو أكثر، وأنا أرعى طفًال لست والًدا لھ، أو 55أبلغ من العمر  •
 .DSHSرفقة میسر  SSIأنا أتقدم بطلب لالنضمام إلى  •
 إنني متشرٌد أو أعتني بطفٍل أو أطفاٍل متشردین. •

لقضیة و/أو عقد جلسة سماعٍ إداریّة.  لطلب طلب إقامة جلسة سماعٍ؛ فإّنھ یجب أن أقوم باالتصال بـ إذا كنُت أختلف مع ھذه الخطة؛ فإّن لدّي الحق لطلب مراجعة ا
Community Services Office  أوOffice of Administrative Hearings، DSHS 42489، صندوق برید ،Olympia WA  98504-2489  على أن

قضیتي أدناه.  لقد تم تسلیمي نسخةً من خطة المسؤولیة الفردیة خاصتي.  أثناء جلسة االستماع؛ یحق ِلي تمثیل نفسي، أو یوًما من تاریخ توقیع مدیر  90یتم ذلك في غضون 
 Coordinated Legal أن یتم تمثیلي بواسطة محاٍم أو أّي شخص أختاره.  في استطاعتي الحصول على مشورة أو تمثیٍل قانونيٍ مجانيٍ، وذلك عن طریق االتصال بـ

Education Advice and Referral (CLEAR) :من خالل 
 help-legal-http://nwjustice.org/getزیارة موقعھم  •
 إذا كان سنّي تحت الستین، أو 1-888-201-1014االتصال على الرقم  •
 ستین من العمر أو أكثر.إذا كنت أبلغ ال 1-888-387-7111االتصال على الرقم  •

 التاریخ توقیع مدیر القضیة
      

 التاریخ توقیعي
      

 JASبطاقة ھویة 
      

 رقم القضیة
      

 معرف العمیل
      
  

http://nwjustice.org/get-legal-help
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 متطلبات الخصوصیة

ة خطتي.  إذا ما اختلفت مع إّن في استطاعتي أن أقوم بالحصول على خدمات الدعم، وذلك من أجل التطور في عملي، أو الحفاظ على وظیفتي، أو البحث عن وظیفة أو متابع
إذا كنت  WorkFirstفإّن بمقدوري أن أطلب مراجعة القضیة و/أو عقد جلسة استماع.  سوف أسأل اختصاصي برنامج/العامل االجتماعي في قراٍر بشأن خدمات الدعم؛ 

 بحاجة إلى خدمات دعم مثل:

 إصالح السیارة •
 الكسوة •
 تقدیم المشورة •

 حفاضات •
 نفقات التعلیم •
 النظافة الشخصیة •

 الرخصة واألجور •
 قص الشعر •
 الحافالتتصاریح ركوب  •

 عدد األمیال •
 أدوات العمل •
 التخطیط العائلي •

 خاصتي. IRPبعة أثناء كوني في فترة عقوبة؛ فإنني غیر مسموحٍ ِلي بالحصول على خدمات الدعم (مثل المال مقابل مالبس العمل أو النقل) حتى أبدأ في متا

ون أن أمتلك سببًا وجیًھا لذلك؛ فإّن المزایا التي أحصل علیھا ستنخفض.  تتضمن األسباب ، بدDivision of Child Support (DCS)أفھم أّنني إذا رفضت التعاون مع 
؛ فإنّھ قد یتم التحفظ على أّي إعانة للطفل قد جرى جمعھا، وذلك من أجل تسدیدھا TANFالوجیھة كوني قد تعرضُت للتھدید أنا أو أبنائي.  أفھم أنھ بینما أحصل على مساعدة 

 إلى الدولة.

سوف یقوم بتجمیع المزایا وإرسالھا ِلي، إال إذا طلبت منھم التوقف عن فعل ذلك.  أفھم خدمات الدعم،  DCS؛ فإّن TANF/SFAعندما أتوقف عن الحصول على الدعم من 
 العقوبات ودعم الطفل.

 التاریخ توقیع مدیر القضیة
      

 التاریخ توقیعي
      

 


