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      တစဦ်းချငး်တာဝန်ယမူ�အစအီစဉ် (IRP) 

အတွက် WorkFirst တစ်ဦးချငး်တာ၀နယ်ူမ�အစီအစဉ်        

JAS ID 
      

အမ�တွအဲမှတ ်

      
ေဖာက်သည ်ID 

      

က��်ပ်ုသည ်ေအာကပ်ါအရာများကိ ုနားလညထ်ားပါသည-် 

• က��်ပ်ုသညအ်လပ်ုလပ်ုရန၊် အလပ်ု�ှာရန ်သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုအတကွြ်ပငဆ်ငရ်န ်လိအုပ်ေ�ကာငး်။ 

• က��်ပ်ုသညလ်ိအုပ်ေသာလ�ပ်�ှားမ�များတငွပ်ါဝငရ်မညြ်ဖစေ်�ကာငး်။  က��်ပ်ုမလပ်ုပါက 

က��်ပ်ု၌ေကာငး်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက�်ှိေ�ကာငး်သကေ်သြပ�ိငုြ်ခငး်မ�ှိလ�င ်က��်ပ်ုသညြ်ပစဒ်ဏက်ိခုရံမညြ်ဖစေ်�ကာငး်။  ၎ငး်ကိ ုWorkFirst 

ပိတဆ်ိုမ့�အဆင့အ်တနး်တငွ�်ှိြခငး်ဟေုခါ်သည။်   

• က��်ပ်ုသညဒ်ဏခ်တပိ်တဆ်ိုခ့ရံလ�င ်၎ငး်၏ဆိလုိရုငး်မာှ- 

• က��်ပ်ု၏ေထာကပံ်ေ့ငကွိ ု40% သိုမ့ဟတု ်မညသ်ည့အ်ရာက ပိမုျားေနပါေစ လတူစဦ်း၏ေဝစကုိေုလ�ာခ့ျလမိ့မ်ည၊် သိုမ့ဟတု-် 

• က��်ပ်ုသည ်WorkFirst တငွြ်ပနလ်ညပ်ါဝငြ်ခငး်မ�ှိပါက က��်ပ်ုသည ်အေထာကအ်ပံဝ့နေ်ဆာငမ်�များကိ ုမရ�ှိ�ိငုပ်ါ။ 

• WorkFirst ၏ပိတဆ်ိုမ့�ေ�ကာင့က်��်ပ်ု၏ေငေွ�ကးအကအူညေီလ�ာခ့ျခရံပါက - 

• ပိတဆ်ိုမ့�အဆံးုသတေ်ရးအတကွ ်က��်ပ်ုသည ်IRP ကိေုလးပတဆ်က်တိကုလ်ိကုန်ာရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် 

• က��်ပ်ုလပ်ုရနလ်ိအုပ်သည်အ့ရာကိေုလးပတဆ်ကတ်ိကုလ်ပ်ုသည�်ငှ့ ်

က��်ပ်ု၏ေလးပတပ်ါ၀ငမ်�အ�ပီးတငွက်��်ပ်ု၏ပိတဆ်ိုအ့ေရးယမူ�ြပစ်ဒဏသ်ည ်လ၏ပထမပိငုး် မစှ၍ အဆံးုသတသ်ာွးမည။် 

• က��်ပ်ုသညဆ်ယလ်�ကာပိတဆ်ိုဒ့ဏခ်တမ်�ကိခုေံနရပါက က��်ပ်ု၏အမ�ကိပိုတသ်မိ်း�ိငုသ်ည။် 

• WorkFirst ပိတဆ်ိုမ့�ေ�ကာင့ ်က��်ပ်ုအမ�ကိအုမ�ပိတပ်စလ်�င ်-  

• က��်ပ်ုသညြ်ပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရနလ်ိအုပ်�ပီး က��်ပ်ုသည ်ေငမွရ�ှိမတီငွေ်လးပတဆ်ကတ်ိကုပ်ါ၀ငရ်နလ်ိအုပ်�ိငုပ်ါသည။် 

• က��်ပ်ုသည ်TANF/SFA သက်သာခငွ့မ်ျားကိလုကခ်ရံ�ှိစဉ် က��်ပ်ုသညပ်းူေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပုရနအ်ေ�ကာငး်ြပချကေ်ကာငး်မ�ှိပါက 

ကေလးအေထာကအ်ပံဌ့ာနခွ ဲ(Division of Child Support) �ငှ့ပ်းူေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ာွးရမည။်  

ေအာငြ်မငေ်သာကေလးအေထာကအ်ပံေ့ကာကခ်ြံခငး်သည ်က��်ပ်ု၏ေငေွ�ကးအကအူညလီိအုပ်ချကက်ိ ုဖယ�်ာှးေပး�ိငုသ်ည။် 

• က��်ပ်ုသညသ်ကတ်မ်းတိးုရနအ်ရညအ်ချငး်မြပည့မ်ှပီါက က��်ပ်ုတစ်သကတ်ာအတကွ ်TANF/SFA ေငအွကျိုးခစံားခငွ့ ်လ 60 သာ ရ�ိငုမ်ည။် 

• က��်ပ်ုသည ်ေငသွားအကျိုးခစံားခွင့မ်ျားကိ ု      လေလာက ်အသံးုြပုခဲသ့ည။် 

• က��်ပ်ုသညအ်လပ်ုလပ်ုရန၊် အလပ်ု�ှာရန ်သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုအတကွြ်ပငဆ်ငရ်န ်လိအုပ်ေ�ကာငး် 

က��်ပ်ုသညစ်စီဉ်ထားေသာလ�ပ်�ှားမ�တစခ်ကုိမုတကေ်ရာက�်ိငုပ်ါက ထိသုအူားေအာကေ်ဖာ်ြပပါနပံါတြ်ဖင့ ်ေခါ်ပါလမိ့မ်ည။် 

• ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအပတစ်ဉ်အချိနအ်တိငုး်အတာအတကွ ်က��်ပ်ုသည ်ေအာကပ်ါလပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုြပုလပ်ုရမည-် 

      
က��်ပ်ု၏အစအီစဉ်ကိကု��်ပ်ုမလိကု်နာ�ိငုသ်ည့အ်ေ�ကာငး်ြပချကေ်ကာငး်တစခ်�ုှိပါက က��်ပ်ုသည ်WorkFirst Program Specialist/Social Worker �ငှ့ ်

အြမနဆ်ံးုဆကသ်ယွရ်မည။်  ေကာငး်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက ်ဥပမာများမာှ - 

• က��်ပ်ုသညက်ေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� သိုမ့ဟတု ်သယယ်ူပိုေ့ဆာငေ်ရးတငွ ်ဖျားနာြခငး် သိုမ့ဟတု ်မေမ�ာ်လင့ဘ်ပဲျကက်ကွြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်ချိနး်ဆိခုျကက်ိ ု

လွေဲချာ်ခဲသ့ည၊် 

• က��်ပ်ုတငွအ်ေရးေပါ်အေြခအေန (�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ၊ စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာသိုမ့ဟတုစ်တိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ) �ှိသည၊် 

• က��်ပ်ုသညမ်သိားစအု�ကမး်ဖကမ်�ခရံသတူစဉ်းီ ြဖစပ်ါသည၊် 

• က��်ပ်ုဧရိယာတငွ ်အသက ်13 �စှေ်အာကက်ေလးများအတကွ ်က��်ပ်ုတတ�်ိငုေ်သာ၊ သင့ေ်တာ်ေသာကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကိ ု�ှာမရ�ှိ�ိငုပ်ါ၊ 

• က��်ပ်ုတငွ ်ချကခ်ျငး်လပ်ုရမည့ ်ဥပေဒေရးရာြပဿနာ�ှိသည၊် 

• က��်ပ်ုတငွမ်သနစ်မွ်းမ� သိုမ့ဟတု ်ခကခ်ေဲသချာသည့အ်ေြခအေနအချို � �ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်၎ငး်သည ်က��်ပ်ုအား 

ပ�ိုဂရမလ်ိအုပ်ချကမ်ျားကိြုဖည့ဆ်ညး်လပ်ုေဆာငေ်ပး�ိငုရ်န ်ဟန ့တ်ား တားဆးီထားပါသည၊် သိုမ့ဟတု ်

• က��်ပ်ုသည ်ြပငး်ထနသ်ည့န်ာတာ�ညှမ်သနစ်မွ်းေသာအရွယေ်ရာကသ်တူစဦ်း ြဖစသ်ည၊် 
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• အထးူလိအုပ်ချကမ်ျား�ှိသည့က်ေလးတစေ်ယာက ်သိုမ့ဟတု ်မသနစ်ွမး်သအူြခားအရွယေ်ရာကသ်တူစဦ်းကိ ုက��်ပ်ု�ကည့�်�ရနအ်မိတ်ငွ ်

က��်ပ်ုလိအုပ်သည၊် 

• က��်ပ်ုသည ်အသက ်55 �စှ�်ငှ့အ်ထက ်�ှိ�ပီး ကေလးကိုြပုစေုစာင့ေ်�ှာကေ်နရ�ပီး က��်ပ်ုသည ်ထိကုေလး၏မဘိမဟုတပ်ါ၊ သိုမ့ဟတု ်

• က��်ပ်ုသည ်DSHS စညး်�ံု းေရးမ�း�ငှ့ ်SSI ကိ ုေလ�ာကေ်နပါသည။် 

• က��်ပ်ုသညအ်ိုးမဲအ့မိ်မဲြ့ဖစသ် ူ(သို)့ အိုးမဲအ့မိမ်ဲက့ေလး(များ)ကိ ုေစာင့ေ်�ှာကေ်နရပါသည။် 

အကယ၍် က��်ပ်ုသညဤ်အစအီစဉ်ကိသုေဘာမတပူါက ကစိ�ရပ်အားြပနလ်ညဆ်နး်စစြ်ခငး်�ငှ့ ်/ သိုမ့ဟုတအ်ုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ�ကားနာြခငး်တစခ်ကုိ ု

ေတာငး်ဆိရုနအ်ခငွ့အ်ေရး�ှိသည။်  �ကားနာမ�တစခ်ေုတာငး်ခရံန ်က��်ပ်ုသည ်က��်ပ်ု၏အမ�တွမဲနေ်နဂျာလကမ်တှေ်ရးထိးုသည့ေ်နမ့ရှကေ်ပါငး် 90 အတငွး် 

က��်ပ်ု၏ရပ်ရွာဝနေ်ဆာငမ်�များ�ံု း သိုမ့ဟတု ်အုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ�ကားနာြခငး်�ံု း၊ DSHS, PO Box 42489, Olympia WA  98504-2489 သို ့ 

ဆကသ်ယွရ်မည။်  က��်ပ်ုသည ်က��်ပ်ု၏တစဦ်းချငး်တာ၀နယ်မူ�အစအီစဉ် မတိ� ူစာရွကက်ိ ုက��်ပ်ုရ�ှိထားပါ�ပီ။  �ကားနာြခငး်တငွ ်

က��်ပ်ုကိယုတ်ိငုက်ိယုစ်ားြပုခငွ့�်ှိသည၊် ေ�ှ �ေန သိုမ့ဟတု ်က��်ပ်ုေရွးချယေ်သာအြခားပဂု�ို လတ်စဦ်းဦး၏ကိယုစ်ားြပုခငွ့�်ှိသည။်  က��်ပ်ုသည ်

ည��ိ�ငိး်ထားေသာဥပေဒပညာေရးအ�ကဥံာဏ�်ငှ့လ်�ေဲြပာငး်ြခငး် (CLEAR) အားဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင့ ်အခမဲဥ့ပေဒအ�ကဥံာဏ ်သိုမ့ဟတု ်ကိယုစ်ားြပုမ�ကိ ု

ရယ�ူိငုသ်ည-် 

• ၄ငး်တို၏့ ဆိဒုြ်ဖစေ်သာ http://nwjustice.org/get-legal-help သိုဝ့ငေ်ရာကေ်လလ့ာြခငး်၊ 

• က��်ပ်ုသညအ်သက ်60 မြပည့ေ်သးလ�င ်1-888-201-1014 သိုေ့ခါ်ဆိပုါ၊ သိုမ့ဟတု ်

• က��်ပ်ုသညအ်သက ်60 အထက ်�ှိပါက 1-888-387-7111 သိုေ့ခါ်ဆိပုါ။ 

အမ�တွဲမနေ်နဂျာ၏ထိးု�မဲလက်မှတ ် ရက်စဲွ 

      

က��်ပ်ု၏ထိးု�မဲလက်မှတ ် ရက်စဲွ 

      
JAS ID 
      

အမ�တွအဲမှတ ်

      

ေဖာက်သည ်ID 

      
လ�ို� ဝကှ်လိုအပ်ချက်များ 

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ု၏အလပ်ုတငွတ်ိုးတကရ်န၊် က��်ပ်ု၏အလပ်ုကိဆုကလ်ပ်ုရန၊် အလပ်ုတစခ်လုကခ်ရံန၊် 

အလပ်ုတစခ်�ုှာရနသ်ိုမ့ဟတုက်��်ပ်ု၏အစအီစဉ်ကိလုိကုန်ာရနအ်ေထာကအ်ကြူပုဝနေ်ဆာငမ်�များကိရု�ိငုသ်ည။်  

က��်ပ်ုသညေ်ထာကခ်မံ�၀နေ်ဆာငမ်��ငှ့ပ်တသ်က၍် ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိသုေဘာမတပူါက က��်ပ်ုသညအ်မ�တွြဲပနလ်ညဆ်နး်စစြ်ခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

�ကားနာြခငး်တစခ်ကုိ ုေတာငး်ခ�ံိငုသ်ည။်  ေအာကပ်ါ အေထာကအ်ပံဝ့နေ်ဆာငမ်�များ က��်ပ်ုလိအုပ်ပါက က��်ပ်ုသည ်က��်ပ်ု၏ WorkFirst Program 

Specialist/Social Worker ကိေုမးပါလမိ့်မည-် 

• ကားြပငြ်ခငး် 

• အဝတအ်စား 

• တိငုပ်ငအ်�ကေံပးေခါ်ဆိြုခ

ငး် 

• ပညာေရးစရိတ ်

• ပညာေရး စရိတမ်ျား 

• တစက်ိယုေ်ရသန ့�်ှငး်ေရး 

• လိငုစ်င ်/ အခေ�ကးေင ွ

ေဆာငြ်ခငး် 

• ဆပံငည်�ပ်ြခငး် 

• ဘတစ်က်ားစီးခ 

• မိငုအ်ကာွအေဝးသိုသ့ာွး

လာြခငး် 

• အလပ်ုအတကွ ်

လိအုပ်ကရိိယာများ 

• မသိားစစုီမကံနိး် 

အေရးယပိူတဆ်ိုမ့�လပ်ုေနစဉ်၊ က��်ပ်ုသည ်IRP ကိမုလိကုမ်ှတီိငုေ်အာင ်(ဥပမာအဝတအ်ထညသ်ိုမ့ဟတု်သယယ်ပိူုေ့ဆာငေ်ရးအတကွေ်ငကွဲသ့ို)့ 

အေထာကအ်ပံဝ့နေ်ဆာငမ်�များကိ ုမရ�ိငုပ်ါ။ 

အကယ၍် က��်ပ်ုသညအ်ေ�ကာငး်ြပချကေ်ကာငး်မ�ှိဘကဲေလးေထာကပံ်ေ့ရးဌာန (Division of Child Support) (DCS) 

�ငှ့ပ်းူေပါငး်ရနြ်ငငး်ဆနပ်ါကက��်ပ်ု၏ေထာကပံ်ေ့ငကွိေုလ�ာခ့ျ�ိငုသ်ည။်  ေကာငး်ေသာအေ�ကာငး်ြပချကမ်ျားမာှက��်ပ်ု၏ကေလးများ သိုမ့ဟုတ ်

http://nwjustice.org/get-legal-help
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က��်ပ်ုအားအ��ရာယေ်ပးသည့�်ခမိး်ေြခာကမ်�များ ပါ၀ငသ်ည။်  က��်ပ်ု TANF ၏အကအူညကီိရုယေူနစဉ်၊ ြပညန်ယမ်ြှပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရနအ်တကွ ်မညသ်ည့ ်

ကေလးေထာကပံ်မ့�ကိုမဆိထုား�ှိမညက်ိ ုက��်ပ်ုနားလညပ်ါသည။် 

က��်ပ်ု TANF/SFA ရ�ှိြခငး်ကိရုပ်တန ့ေ်သာအခါ DCS သည ်ကေလးအေထာကအ်ပံက့ိေုကာကယ်�ူပီး က��်ပ်ုအားရပ်တန ့ရ်နမ်ေတာငး်ဆိပုါက 

က��်ပ်ုထေံပးပိုပ့ါလိမ့မ်ည။်  ပံပိ့းုမ�နေ်ဆာငမ်�များ၊ ပိတဆ်ိုအ့ေရးယမူ�များ�ငှ့ ်ကေလးေထာကပံ်မ့�များကိ ုက��်ပ်ု နားလညပ်ါသည။် 

အမ�တွဲမနေ်နဂျာ၏ထိးု�မဲလက်မှတ ် ရက်စဲွ 

      

က��်ပ်ု၏ထိးု�မဲလက်မှတ ် ရက်စဲွ 

      
 


