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      Plano ti Indibidwal nga   
                         Responsibilidad (IRP) 
Ti Indibidwal nga Plano ti Karbengan ti WorkFirst        

JAS NGA ID 
      

NUMERO ITI KASO 
      

ID ITI KLIENTE 
      

Matarusak: 
• Kasapulak nga agtarabako, agbirok iti tarabako, wenno mangisagana para iti tarabako. 
• Masapul nga sumali ak kadagiti kasapulan nga aktibidades. No mandiak, makaala ak iti dusa isu laeng no adda iti 

napintas nga rason ko. Daytoy ket maawag nga WorkFirst nga estado ti dusa.   
• No siak ket naikkan iti dusa, ti kayat na ibaga ket: 

• Ti naited kaniak ket makissayan ti 40% wenno ti bingay ti maysa nga tao, no ania iti dakdakkel, WENNO: 
• Mandiak makaala dagiti serbisio ti suporta, isu laeng no sumali ak ulit iti WorkFirst. 

• No ti katulungak iti kuarta ket nakissayan gapo iti dusa iti WorkFirst: 
• Mabalin nga kasapulak nga suruten iti IRP para iti uppat nga dominggo tapno palpasen iti dusa. 
• No aramidek iti kasapulan para iti uppat nga dominggo a awan sardeng na, ti dusak ket malpas mangrugi iti 

umuna iti bulan sumaruno dagiti uppat nga dominggo ti pannakasalik. 
• Ti kasok ket mabalin nga maisirra no agtalinaedak ti dusa para iti sangapulo nga bulan a awan sardeng na. 

• No ti kasok ket nakasirra gapo iti dusa iti WorkFirst:  
• Kasapulak nga agaplikar ulit ken kasapulan nga sumali para kadagiti uppat nga dominggo a awan sardeng na 

sakbay nga makaala ak iti kuarta. 
• Kasapulan nga makitagnawa ak iti Division of Child Support (Dibision ti Suporta ti Ubing) bayat nga makaala ak dagiti 

TANF/SFA nga benepisio isu laeng no adda iti napintas ko nga rason a makitagnawa. Ti naballigi nga koleksion ti 
suporta iti ubing ket mabalinnak a matulungan nga ikkaten iti masapul ko nga katulungan para iti kuarta. 

• Makaala ak laeng dagiti 60 nga bulan ti TANF/SFA nga benepisio iti kuarta ti buo nga biag ko iso laeng no 
akkwalipika ak para iti panagpaatiddog. 

• Nagusarakon             dagiti bulan ti benepisio iti kuarta. 
• Kasapulak nga agtarabako, agbirok iti tarabako, wenno mangisagana para iti tarabako. No mandiak makaapan iti 

naiskediul nga aktibidad, awagak ti tao ti numero nga nakalista iti baba. 
• Kasapulak nga araiden dagiti sumaruno nga aktibidades para iti kaadu iti oras kada dominggo nga nakakabil iti baba: 

      
No adda iti napintas nga rason a mandiak masurot iti planok, masapul nga kontakek ken makitarabako ak iti WorkFirst 
Program Specialist/Social Worker ti kabiitan na. Dagiti dadduma nga pagarigan ti napintas nga rason ket maisali dagiti:  
• Mandiak nakaapan iti apoyntment gapo iti sakit wenno madik namnamaen nga problema iti panangtaripato iti anak ko 

wenno transportasion; 
• Adda iti emerhensiak nga kondision (pisikal, mental, wenno emosional); 
• Siak ket biktima iti pagranggasan iti pamilia; 
• Mandiak makasapul iti nalakak nga maala, kusto nga panangtaripato iti ubing iti lugar ko para dagiti ubbing nga 

agtawen iti abababa iti 13; 
• Adda iti dagos ko nga problema nga legal; 
• Adda iti disabilidad ko wenno dagiti dadduma nga kondision ken daytoy ti nagpasardeng kaniak nga palpasen dagiti 

kasapulan iti programa; wenno 
• Siak ket nataengan nga addaan iti nakaro ken agsubli-subli nga disabilidad; 
• Masapul dak iti balay tapno mangtaripato iti ubing nga addaan dagiti espesila nga kasapulan wenno sabali nga 

nataengan nga adda dagiti disabilidad; 
• Siak ket 55 wenno natataeng ken mangtartaripato para iti ubing ken madi nga siak ti nagannak; wenno 
• Siak ket agapaplikar para iti SSI nga addaan iti DSHS nga facilitator. 
• Siak ket awan iti balay na ken mangtartaripato para dagiti awan iti balay na nga ubbing. 
No mandiak umanamong kadaytoy nga plano, adda iti karbrngak nga dumawat iti panangrepaso iti kaso ken/wenno 
Administratibo a Panagbista. Tapno dumawat iti panagbista, Masapul nga kontakek iti Opisina dagiti Serbisio iti 
Komunidad wenno ti Opisina dagiti Administratibo nga Panagbista, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489, iti 
uneg iti 90 nga aldaw iti petsa iti pirma iti mangimanehar ti kasok ti baba. Siak ket naikkan ti kopya ti Plano ti Indibidwal 
nga Responsibilidad Iti ayan ti panagbista, adda ti karbengak nga irepresenta ti bagik, irepresenta ti abogado wenno ti 
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sabali nga tao nga piliek. Mabalinak nga makaala ti libre nga legal nga pammagbaga wenno representasion babaen iti 
panangkontak ti Coordinated Legal Education Advice and Referral (CLEAR) babaen iti: 

• Panagbisita iti site da http://nwjustice.org/get-legal-help; 
• Panagawag iti 1-888-201-1014 no siak ket agtawen abababa ti 60, wenno 
• Panagawag iti 1-888-387-7111 no siak ket agtawen 60 wenno natataeng. 

PIRMA ITI MANGIMANEHAR ITI KASO PETSA 
      

PIRMAK PETSA 
      

JAS NGA ID 
      

NUMERO ITI KASO 
      

ID ITI KLIENTE 
      

DAGITI KOMPIDENSIAL NGA KASAPULAN 

Mabalinak a makaala dagiti serbisio ti suporta tapno matulunganak nga umabante iti tarabakok, agtalinaed iti tarabakok, 
mangaklon iti tarabako, mangkita iti tarabako, wenno suroten ti planok. No mandiak umanamong ti desision gapo dagiti 
serbisio ti suporta, mabalinak nga dumawat para iti panangrepaso iti kaso ken/wenno ti panagbista. Damagek iti 
WorkFirst Program Specialist/Social Worker no masapul ko dagiti serbisio ti suporta kas: 

• Panangkuting iti 
Kotse 

• Panagbado 
• Pammagbaga 

• Dagiti diaper 
• Dagiti Gastos para 

iti Edukasion 
• Personal a 

pananglinis 

• Lisensia/babayadan 
• Pukis iti buok 
• Dagiti passes iti bus 

• Kaadayo ti distansia 
• Dagiti ramit para iti 

tarabako 
• Panagplano iti 

Pamilia 

Bayat iti dusa, mandiak makaala dagiti serbisio ti suporta (kas kuarta para dagiti bado ti tarabako wenno transportasion) 
agingga mangrugi ak nga sarunoen ti IRP. 

Matarusak nga no paayek nga makitagnawa ti Division of Child Support (Dibision ti Suporta ti Ubing) (DCS) nga awan iti 
napintas nga rason, ti naited kaniak ket mabalin nga makissayan. Dagiti napintas nga rason ket maisali iti peggad kadagiti 
anak ko wenno kaniak. Matarusak nga no makaalala ak ti TANF nga katulongan, aniaman nga suporta iti ubing ket 
nakolekta ket naidulin tapno bayadan iti estado. 

No agsardengak nga makaala iti TANF/SFA, ti DCS ket mangkolekta ti supota iti ubing ken ipadala da kaniak iso laeng no 
ibagak nga agsardeng dan. Matarusak dagiti serbisio ti suporta, dagiti dusa, ken suporta iti ubing. 

PIRMA ITI MANGIMANEHAR ITI KASO PETSA 
      

PIRMAK PETSA 
      

 

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

