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Con Đường 
từ Thai Kỳ 

đến Việc Làm
Hỏi&Đáp

Hỏi.  Vì sao có nhiều cuộc thẩm định? 
 

Đáp.   Bộ Luật WAC 388-310-1450 nói rõ rằng các phụ 
huynh trong chương trình Con Đường từ Thai Kỳ đến Việc 
Làm phải tham gia vào cuộc thẩm định với một chuyên gia 
là nhân viên xã hội của Bộ Y Tế và Xã Hội để xác định các 
hoạt động đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.  Các 
cuộc thẩm định này sẽ được tiến hành ở nhiều điểm khác 
nhau trong thai kỳ (khi bộ nhận thấy quý vị đang mang thai 
hoặc có một con dưới một tuổi và sau khi sinh) để nhận biết 
bất kỳ thay đổi nào về hoàn cảnh gia đình của quý vị và để 
chắc chắn rằng các hoạt động được yêu cầu sẽ vẫn còn thích 
hợp.  Chẳng hạn như các nhu cầu của quý vị trong quý ba 
có thể rất khác với các nhu cầu của quý vị sau khi con quý 
vị được sinh ra.  Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các yêu cầu 
WorkFirst của quý vị tiếp tục đáp ứng các nhu cầu của quý vị.

Hỏi.  Nếu tôi không đến tham gia một 
cuộc hẹn thẩm định thì sao? 
 

Đáp.   Nếu quý vị không đến tham gia thẩm định, 
chúng tôi sẽ bắt đầu với tiến trình có lý do chính đáng 
để xác định xem quý vị đã có lý do chính đáng hay 
không để không tham gia. Nếu quý vị không có lý 
do chính đáng, quý vị sẽ bị phạt và trợ cấp tiền mặt 
Workfirst của quý vị sẽ bị cắt giảm. 

Hỏi.  Tôi có phải là người duy nhất 
được yêu cầu tham gia vào các cuộc 
thẩm định không? 
 

Đáp.   Mỗi phụ huynh đang nhận trợ cấp tiền mặt 
TANF phải tham gia vào một cuộc thẩm định để nhận biết 
các nhu cầu gia đình. Các yêu cầu tham gia WorkFirst sẽ 
được dựa vào kết quả cuộc thẩm định này. Nếu cả hai phụ 
huynh đang ở trong nhà này, phụ huynh này hoặc phụ 
huynh kia (nhưng không cả hai) có thể được miễn trừ vì 
con nhỏ vào bất kỳ thời điểm nào đã đưa ra. 

Hỏi.  Tôi sẽ biết như thế nào nếu đã 
đến lúc phải có một cuộc thẩm định?  
 

Đáp.   Trong hầu hết các trường hợp, chuyên 
gia là nhân viên xã hội hoặc nhân viên quản lý hồ sơ 
của quý vị sẽ gởi cho quý vị một thư hẹn. Nếu quý vị 
không thể đến văn phòng, chúng tôi có thể có khả 
năng gặp tại nhà quý vị hoặc hoàn tất cuộc thẩm định 
qua điện thoại. Liên hệ với chuyên gia là nhân viên xã 
hội của quý vị để biết thêm thông tin về các tùy chọn 
này. 



Các mục tiêu của chương trình Con 
Đường từ Thai Kỳ đến Việc Làm là gì? 
Xây Dựng Các Gia Đình Khỏe Mạnh 
 

Giúp các gia đình tham gia vào các hoạt động 
WorkFirst bằng cách trợ giúp họ đáp ứng các 
nhu cầu y tế và gia đình khác. 

Giúp các gia đình trở nên độc lập 
 

Có nhiều bước trong chương trình Con Đường 
từ Thai Kỳ đến Việc Làm. Quý vị có thể xem xét tỉ 
mỉ tất cả hoặc chỉ một số bước. Nó sẽ tùy thuộc 
vào giai đoạn nào của thai kỳ mà quý vị đang có.  
 

Nếu quý vị là mới đối với chương trình TANF, bước đầu 
tiên của quý vị sẽ là quy trình đánh giá toàn diện. 

Thẩm Định từ Thai Kỳ đến Việc Làm  
 

Bước kế tiếp của quý vị là để tham gia và hoàn 
tất một cuộc thẩm định từ Thai Kỳ đến Việc Làm 
với một chuyên gia là nhân viên xã hội Workfirst.  
 

Cuộc thẩm định sẽ: 
n Nhận biết các nhu cầu, ưu điểm và rào cản 

tiềm năng của gia đình quý vị
n Nhận biết các dịch vụ mà quý vị có thể hội đủ 

điều kiện trong thời gian quý vị đang ở chương 
trình Con Đường từ Thai Kỳ đến Việc Làm 

n Xác định việc tham gia được yêu cầu của quý vị 
và nhận biết các hoạt động WorkFirst thích hợp 

Tham gia 
WorkFirst trong 
quý một và hai 
Nếu quý vị đang ở trong 
quý một hoặc hai (ba đến 
sáu tháng) của thai kỳ quý 
vị, quý vị sẽ được yêu cầu 
tham gia toàn thời gian 
hoặc gần như toàn thời 
gian nếu có thể trong các 
hoạt động WorkFirst. Tham 
gia toàn thời gian là 32-40 

giờ mỗi tuần.

Các kết quả đánh giá toàn diện và thẩm định từ 
Thai Kỳ đến Việc Làm sẽ xác định thời gian quý 
vị phải tham gia là bao nhiêu. 

WAC 388-310-1450 
Quý vị có thể đối mặt với các hình phạt bằng tiền trong 
suốt thời gian của bất kỳ phần thai kỳ nào của quý vị 
hoặc sau khi con quý vị được sinh ra nếu quý vị không 
tham gia vào tất cả cuộc thẩm định từ Thai Kỳ đến Việc 
Làm được yêu cầu hoặc nếu các cuộc thẩm định đó xác 
định rằng quý vị là một người tham gia bắt buộc vào 
các hoạt động WorkFirst và quý vị không tham gia. 

Mục tiêu của chúng tôi là để xây dựng các gia đình khỏe 
mạnh, không phạt họ, nhưng quý vị phải thực hiện một 
phần của mình và tham gia vào chương trình Con Đường 
từ Thai Kỳ đến Việc Làm được yêu cầu. 

Tham gia WorkFirst trong quý ba
Dựa vào những kết quả (các) thẩm định của quý 
vị, chúng tôi sẽ xác định xem quý vị có là:
n Một người tham gia 

WorkFirst tình nguyện hay 
n Một người tham gia 

WorkFirst bắt buộc hoặc 
n Hội đủ điều kiện để chọn 

không tham gia các hoạt 
động WorkFirst hay không. 

Tham gia WorkFirst 
dành cho các phụ 
huynh có con từ sơ 
sinh đến 12 tháng tuổi 
Sau khi con quý vị được sinh ra, quý vị phải hoàn 
tất một cuộc thẩm định từ Thai Kỳ đến Việc Làm. 

Cuộc thẩm định này sẽ xác định mức độ tham 
gia WorkFirst của quý vị. Quý vị có thể: 
n Được coi như là một người tham gia WorkFirst 

tình nguyện
n Được coi như là một người tham gia WorkFirst 

bắt buộc
n Có thể chọn miễn trừ vì con nhỏ (Quý vị có thể 

sử dụng miễn trừ này cho thời gian lên đến 365 
ngày, hoặc 12 tháng trong suốt đời của quý vị, 
trước khi ngày sinh nhật đầu tiên của con hoặc 
các con quý vị.) 

Nếu quý vị đủ điều kiện được miễn trừ vì con 
nhỏ, quý vị có thể chọn không tham gia vào các 
hoạt động WorkFirst. Để hội đủ điều kiện, quý vị 
phải tham gia vào cuộc thẩm định được yêu cầu. 

Ai là một thành phần của chương 
trình từ Thai Kỳ đến Việc Làm? 
Quý vị là một thành phần của chương 
trình Con Đường từ Thai Kỳ đến Việc 
Làm nếu quý vị nhận được trợ cấp tiền 
mặt TANF (Trợ Cấp Tạm Thời cho Các 
Gia Đình Nghèo Khó) và quý vị đang 
mang thai hoặc chăm sóc một trẻ dưới 
12 tháng tuổi. 


