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 )IRPد فردي مسؤلیت پالن (      
       د کار لپاره لومړی د فردي مسؤلیت پالن 

JAS ID 
      

 د قضیي شمیره
      

 IDد مشترې 
      

 زه پوھیږم:
 زه کار کولو تھ اړتیا لرم ، کار لټوم، یا د کار لپاره چمتو یم. •
ل شتون لري.  دې تھ د کاري زه باید پھ اړین فعالیتونو کې برخھ واخلم.  کھ زه یې ونھ کړم، نو زه بھ جریمھ ترالسھ کړم پرتھ لدې چې زه یې ثابتھ کړم چې ښھ دلی •

 فرصت پھ بندیز وضعیت کې ویل کیږي.  
 کھ زه تصویب شوم، د دې معنی دا ده: •

 ٪ راکمھ شي یا د یو چا ونډه ، لھ ھرڅومره چې لویھ وي ، یا:40زما مرستھ بھ  •
 کرایھ کړم.زه بھ د دې وړتیا ونلرم چې د مالتړ خدمتونھ ترالسھ کړم مګر دا چې زه پھ کاري فرسټ کې لھ سره  •

 کھ زما نغدو مرستھ د کاري فرصت بندیز لھ املھ کمھ شي: •
 تعقیب کړم. IRPزه ممکن د بندیز پای تھ رسیدو لپاره پھ دوامداره توګھ د څلورو اونیو لپاره زما  •
ون وروستھ د میاشتې لومړۍ پیل یوځل چې زه ھغھ څھ وکړم چې پھ مسلسل ډول د څلور اونیو لپاره اړین وي، زما د بندیز جزا زما د څلور اونیو ګډ •

 کیږي.
 زما قضیھ ممکن وتړل شي کھ زه پھ دوامداره توګھ د لسو میاشتو لپاره پھ بند کې پاتې شم. •

 کھ زما قضیھ د کاري فرصت بندیز لھ املھ وتړل شي:  •
 و کې پھ منظم ډول برخھ واخلم.زه اړتیا لرم بیرتھ غوښتنھ وکړم او اړتیا لرم مخکې لھ دې چې زه نغدې ترالسھ کړم پھ څلورو اونی •

ګټې الستھ راوړم حتی کھ زه ښھ دلیل نلرم چې ھمکاري ونھ کړم.  د  TANF/SFAزه باید د ماشوم مالتړ څانګې سره ھمکاري وکړم پداسې حال کې چې زه د  •
 ماشومانو د مالتړ بریالیتوب راټولول ممکن ما سره مرستھ وکړي زما نغدي مرستې تھ اړتیا لرې.

 نغدي ګټې ترالسھ کړم پرتھ لدې چې زه د غزولو لپاره وړ نھ شم. TANF/SFAمیاشتو  60لی شم زما د ژوند پھ جریان کې یوازې د زه کو •
 د نغدي ګټو میاشت.       ما کارولی •
م، یا د کار لپاره چمتو یم. کھ زه پھ ټاکلي فعالیت کې ګډون نھ شم کولی، زه بھ ھغھ شخص تھ پھ الندې لیست شوي نمبر باندې زه کار کولو تھ اړتیا لرم ، کار لټو •

 زنګ ووھم.
 زه باید الندې فعالیتونھ ھره اونۍ د ټاکل شوي وخت مقدار لپاره ترسره کړم: •

      

سره اړیکھ ونیسم او کھ چیرې ښھ دلیل شتون ولري زه نشم کولی زما پالن تعقیب کړم، زه باید ژر تر ژره زما د کاري لومړي برنامې متخصص / ټولنیز کار کونکي 
 دي:کار وکړم.  د ښھ دالیلو ځینې مثالونھ پھ الندې ډول 

 زه زما د ماشوم پاملرنې یا ټرانسپورټ کې د ناروغۍ یا نا متوقع ناکامي لھ املھ د ناستې لھ السھ ورکوم؛ •
 زه یو اضطراري حالت لرم (فزیکي، رواني یا احساساتي)؛ •
 زه د کورنۍ تاوتریخوالی قرباني یم. •
 مناسب ماشوم پاملرنھ ومومم؛کالو څخھ کم عمر ماشومانو لپاره مناسب او  13زه نشم کولی زما سیمھ کې د  •
 زه سمدالسھ حقوقي ستونزه لرم؛ •
 زه معلولیت او یا ځینې شرایط لرم او دې کار ما د پروګرام برنامې پوره کولو توان نھ درلود: یا •
 زه یو بالغ یم چې سخت او اوږد معلولیت لرم؛ یا •
 یا بل معلولیت لرونکیزه پھ کور کې اړتیا لرم د ځانګړي اړتیاو سره د ماشوم پاملرنې لپاره  •
 کلن یا تر دې لوی یم او د ماشوم پالنھ کوم او زه د ماشوم مور نھ یم: یا 55 زه •
 لپاره غوښتنھ کوم. SSIتسھیل کونکی سره د  DSHSزه د  •
 زه بې کوره یم یا د بې کوره ماشومانو ساتنھ کوم). •

او / یا د اداري اوریدو غوښتنھ وکړم.  د اوریدنې غوښتنھ کولو لپاره ، زه باید زما د قضیې مدیر کھ زه د دې پالن سره موافق نھ یم ، زه حق لرم چې د قضیې بیاکتنې 
سره  WA 98504-2489، اولمپیا  42489بکس  DSHS ، POورځو کې دننھ د خپلې ټولنې خدماتو دفتر .  یا اداري اوریدنې دفتر،  90السلیک الندې نیټې څخھ 

رادي مسؤلیت پالن کاپي راکول شوی دی.  پھ انټرویو کې، زه حق لرم چې د خپل ځان نمایندګي وکړم، د څارنوال یا بل کوم بل شخص لخوا اړیکھ ونیسم.  ماتھ زما د انف
 ې لخوا:) سره پھ تماس کولو سره د دCLEARچې زه یې غوره کوم.  زه ممکن وړیا مشورې یا نمایندګي ترالسھ کولی شم د ھمغږي قانوني تعلیم مشورې او ریفرل (

 :help-legal-http://nwjustice.org/getد دوی سایټ څخھ لیدنھ وکړئ  •
 کالو څخھ کم عمر ولرم، یا 60کھ زه د  1014-201-888-1زنګ وھل  •
 کالو څخھ ډیر عمر لرم. 60تھ زنګ ووھئ کھ زه لھ  1-888-387-7111 •

 نیټھ د قضیي منتظم 
      

 نیټھ زما السلیک
      

JAS ID 
      

 د قضیي شمیره
      

 IDد مشترې 
      

 خوندې اړتیاوې

http://nwjustice.org/get-legal-help
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کړي، خپلھ دنده وسپارم، دنده ومومم، دندې ومومم، یا زما پالن زه ممکن د مرستې خدماتو ترالسھ کولو لپاره وتوانیږم ترڅو ما سره زما دندې پرمخ وړو کې مرستھ و
ما د کاري فرسټ برنامې تعقیب کړم.  کھ زه د مالتړ خدماتو پھ اړه پریکړې سره موافق نھ یم، نو زه د قضیې بیاکتنې او / یا اوریدنې غوښتنھ کولی شم.  زه بھ ز

 تو تھ اړتیا ولرم لکھ:متخصص/ټولنیز کار کونکي څخھ وپوښتم کھ زه مالتړ خدما

 د موټر ترمیم •
 کالي •
 مشوره ورکول •

 ډیپرس •
 د تعلیم لګښتونھ •
 شخصي حفظ الصحھ •

 جواز / فیسونھ •
 د ویښتو پرې کول •
 بس تٻرٻږي •

 میلھ کول •
 د کار لپاره وسیلې •
 د کورنۍ پالن جوړونھ •

تعقیب نھ  IRP(لکھ د کاري جامو یا ترانسپورت لپاره پیسې) تر ھغھ چې زه خپل پداسې حال کې چې زه پھ تصویب کې یم ، زه نشم کولی د مالتړ خدمتونھ ترالسھ کړم 
 کړم.

) سره ھمکارۍ ډډه وکړم، نو زما مرستھ ممکن کمھ شي.  پھ ښھ دلیلونو کې زما ماشومانو یا ما تھ د DCSزه پوھیږم ، کھ زه د ښھ دلیل پرتھ د ماشوم مالتړ څانګې (
مرستې ترالسھ کوم ، د ماشومانو مالتړ راټول شوی دولت تھ د بیرتھ ورکولو لپاره ساتل  TANFھیږم پداسې حال کې چې زه د زیان رسولو ګواښ شامل دي.  زه پو

 کیږي.

زه   بھ د ماشوم مالتړ راټول کړي او ما تھ بھ یې واستوي پرتھ لدې چې زه یې د بندولو غوښتنھ وکړم. DCSترالسھ کولو مخھ ونیسم، نو  TANF/SFAکلھ چې زه د 
 د مالتړ خدماتو ، بندیزونو ، او د ماشومانو مالتړ باندې پوھیږم.

 نیټھ د قضیي منتظم
      

 نیټھ زما السلیک
      

 


