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 Individual Responsibility Plan (���गत 
िज�ेवारी योजना, IRP) 

JAS आइडी 
      

मु�ा न�र 
      

       
का लािग WorkFirst Individual Responsibility Plan (���गत िज�ेवारी योजना, IRP) 

सेवाग्राहीको आइडी 
      

म िन� कुराह� बुझ्दछु: 
• मलाई काम गन�, काम खो� वा कामका लािग तयार �न आव�क �न्छ। 
• म आव�क िक्रयाकलापह�मा सहभागी �नुपछ� । मैले गरेन भने, म सँग राम्रो कारण छ भनी प्रमािणत गन� नस�ास� मैले ज�रवाना प्रा� गन� छु। यसलाई 

WorkFirst प्रितब� �स्थितमा रहने भिनन्छ। 
• मलाई प्रितब��त ग�रन्छ भने, यसको मतलब: 

• जुन ठूलो भए तापिन, मेरो अनुदान 40% वा एउटा ���को शेयर घट्ने छ, वा: 
• म WorkFirst मा पुन: संल� न�ँदास�, म सहायता सेवाह� प्रा� गन� स�म �ने छैन। 

• WorkFirst प्रितब�को कारणले मेरो नगद सहायता घट्छ भने: 
• मलाई प्रितब� समा� गन� लगातार चार ह�ास� मेरो IRP पालना गन� आव�क �न सक्छ। 
• मलाई आव�क �ने कुराह� लगातार चार ह�ास� गरेपिछ, मेरो प्रितब� ज�रवाना मेरो सहभािगताको चार ह�ाप�ात पिहलो मिहना सु� भएर समा� 

�न्छ। 
• म लगातार दश मिहनास� प्रितब�मा रहन्छु भने मेरो मु�ा ब� �न सक्छ। 

• WorkFirst प्रितब�को कारणले मेरो मु�ा ब� �न्छ भने:  
• मलाई पुन: आवेदन िदन आव�क �ने छ र मैले नगद प्रा� गन� स�ुअिघ लगातार चार ह�ास� सहभागी �न आव�क �न सक्छ। 

• मसँग सहकाय� नगन�का लािग राम्रो कारण न�ँदास� मैले TANF/SFA लाभह� प्रा� गदा� म Division of Child Support (बाल सहायता िवभाग, DCS) सँग 
सहकाय� गनु�पछ� । बाल सहायताको सफल स�लनले नगद सहायताको मेरो आव�कता कम गन�मा म�त गन� सक्छ। 

• म िव�ारणका लािग यो� न�ँदास� मैले मेरो जीवनकालमा 60 मिहनाको TANF/SFA नगद लाभह� मात्र प्रा� गन� सक्छु। 
• मैले नगद लाभह�को         मिहना प्रयोग गरेको छु। 
• मलाई काम गन�, काम खो� वा कामका लािग तयार �न आव�क �न्छ। म िनधा��रत िक्रयाकलापमा उप�स्थत �न स�ैन भने, मैले ���लाई तल सूचीब� ग�रएको 

न�रमा कल गन� छु। 
• मैले प्र�ेक ह�ा तल उ���खत समयका लािग िन� िक्रयाकलापह� गनु�पछ� : 

      

मैले मेरो योजना पालना गन� नस�े राम्रो कारण छ भने, मैले जित स�ो िछटो मेरो WorkFirst काय�क्रम िवशेष�/सामािजक कामदारलाई स�क�  र काम गनु�पछ� । राम्रा 
कारणह�का केही उदाहरणह�मा िन� समावेश छन्: 
• मैले रोग वा मेरो बाल �ाहार वा यातायातमा अनपेि�त असफलताको कारणले अपोइ�मे� छुटाएको छु; 
• मसँग आक��क अवस्था छ (शारी�रक, मानिसक वा भावना�क); 
• म पा�रवा�रक िहंसाको पीिडत हो; 
• मैले 13 वष�भ�ा कम उमेरको बालबािलका लािग मेरो �ेत्रमा वहनीय, उिचत बाल �ाहार फेला पान� स�ैन; 
• म सँग त�ािलन कानूनी सम�ा छ; 
• म सँग अस�मता वा िनि�त अवस्थाह� छन् र यसले काय�क्रमका आव�कताह� पूरा गन� �मताबाट मलाई टाढा राखेको छ; वा 
• म ग�ीर र दीघ�कालीन अस�मता भएको वय� हो; 
• िवशेष आव�कताह� भएको ब�ा वा अपा�ताह� भएको अक� वय�को �ाहार गन� मेरो आव�कता घरमा छ; 
• म 55 वा सोभ�ा बढी उमेरको वा ब�ाको �ाल रा�े ��� हो र म ब�ाको आमाबुवा होइन; वा 
• म DSHS सहजकता� भएको SSI का लािग आवेदन िदँदै छु। 
• म घरिवहीन छु वा घरिविहन ब�ा(ह�) को �ाल राख्छु। 
म यो योजनासँग असहमत �न्छु भने, मसँग मु�ा समी�ा र/वा प्रशासिनक सुनुवाईको अनुरोध गन� अिधकार छ। सुनुवाईको अनुरोध गन�, मैले तल मेरो मु�ा प्रब�कले 
ह�ा�र गरेको िमितदे�ख 90 िदनिभत्र मेरो Community Services Office (सामुदाियक सेवा काया�लय, CSO) वा Office of Administrative Hearings (प्रशासिनक 
सुनुवाई काया�लय, OAH) DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489 मा स�क�  गनु�पछ� । मलाई मेरो Individual Responsibility Plan (���गत 
िज�ेवारी योजना) को प्रितिलिप िदइएको छ। सुनुवाईमा, म सँग आफँै�ारा प्रितिनिध� �ने, अिधव�ा वा मैले छनोट गन� कुनै अ� ����ारा प्रितिनिध� �ने अिधकार छ। 
म िन��ारा Coordinated Legal Education Advice and Referral (सम��त कानूनी िश�ा सुझाव र स�भ�, CLEAR) लाई स�क�  गरेर िन: शु� कानूनी सुझाव वा 
प्रितिनिध� प्रा� गन� स�म �न सक्छु: 

• उनीह�को साइट http://nwjustice.org/get-legal-help मा गएर; 
• म 60 वष�भ�ा कम उमेरको छु भने 1-888-201-1014 मा कल गरेर, वा 
• म 60 वष�भ�ा वा सोभ�ा बढी उमेरको छु भने 1-888-387-7111 मा कल गरेर। 

मु�ा प्रब�कको ह�ा�र 
 
 

 

िमित 
      

मेरो ह�ा�र िमित 
      

http://nwjustice.org/get-legal-help
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गोपनीयता आव�कताह� 

म मेरो जािगरमा अगािड बढ्न, मेरो जािगर रा�, जािगर �ीकार गन�, जाग�र खो� वा मेरो योजना पालना गन�मा म�त गन� सहायता सेवाह� प्रा� गन� स�म �न सक्छु। म 
सहायता सेवाह�बारे िनण�यसँग असहमत �न्छु भने, म मु�ा समी�ा र/वा सुनुवाईको अनुरोध गन� सक्छु। मलाई िन� ज�ा सहायता सेवाह� आव�क भएमा मैले मेरो 
WorkFirst काय�क्रम िवशेष�/सामिजक काय�कता�लाई अनुरोध गन� छु: 

• कार मम�त 

• कपडा लगाउने 

• परामश� िदने 

• डायपरह� 

• शैि�क खच�ह� 

• ���गत सरसफाइ 

• इजाजतपत्र/शु�ह� 

• कपाल कटाइ 

• बस पासह� 

• माइलेज 

• कामका लािग उपकरणह� 

• प�रवार िनयोजन 

प्रितब�मा �ँदा, मैले मेरो IRP पालना गन� सु� नगदा�स� मैले सहायता सेवाह� (ज�ै कामका कपडाह� वा यातायातका लािग नगद) प्रा� गन� स�ैन। 

मैले राम्रो कारणिबना Division of Child (बाल सहायता िवभाग, DCS) सँग सहकाय� गन� अ�ीकार गछु�  भने, मेरो अनुदान घट्न सक्छ भ�े कुरा म बुझ्दछु। राम्रा 
कारणह�मा मेरो बालबािलका वा मलाई हानी गन� खतरा समावेश �न्छन्। मैले TANF सहायता प्रा� गदा�, स�लन ग�रएको कुनै पिन बाल सहायता रा�लाई िफता� गन� 
रा�खन्छ भ�े कुरा म बुझ्दछु। 

मैले TANF/SFA प्रा� गन� रो�ा, DCS ले बाल सहायता स�लन गन� छ र मैले उनीह�लाई रो� अनुरोध नगदा�स� मलाई पठाउने छ। मैले सहायता सेवा, प्रितब�ह� र 
बाल सहायता बुझ्दछु। 

मु�ा प्रब�कको ह�ा�र िमित 
      

मेरो ह�ा�र िमित 
      

 


