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ՎԵԼՖԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՐԱԳՐԻ (WELFARE-TO-WORK) ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ 
ԽՆԴՐԱՆՔ՝ ԻՄ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՈՒՆԸ (ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՏՊԱԳԻՐ ԳՐԵԼ)՝

ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ  ԿԱՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԸ՝

ՎԵԼՖԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ (ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՏՊԱԳԻՐ ԳՐԵԼ)՝

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ՝

(         )
ԱՄՍԱԹԻՎ՝

ՁԵԶ ԱՆՀՐԱԺԵ՞ՇՏ Է ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Կարող եք անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալ այս խնդրի համար հետևյալներից՝

Տեղային իրավաբանական օգնության գրասենյակ

Հեռախոսահամար՝ (           ) Հեռախոսահամար՝ (           )

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ՝ ձեր ընտանիքն ավելի քիչ կանխիկ դրամական օգնություն է ստանում, քանի որ դուք չեք 
համապատասխանել Վելֆերից Աշխատանք ծրագրի (Welfare-to-Work) կանոններին:  Եթե ցանկանում եք հետ ստանալ 
ձեր կանխիկ դրամական օգնությունը, կարող եք անմիջապես լրացնել այս ձևը և ուղարկել այն ձեր Վելֆերից Աշխատանք 
ծրագրի (Welfare-to-Work) աշխատողին:

Այս ձևը լրացնելու և այն ձեր Վելֆերից Աշխատանք ծրագրի (Welfare-to-Work) աշխատողին փոստով ուղարկելու 
փոխարեն՝ կարող եք նաև զանգահարել ձեր աշխատողին ու ասել նրան, որ ցանկանում եք հետ բերել ձեր 
կանխիկ դրամական օգնությունը: Եթե չգիտեք ձեր աշխատողի հասցեն կամ հեռախոսահամարը, զանգահարեք 
վարչաշրջան՝  հեռախոսահամարով:

ՎԵԼՖԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՐԱԳՐԻ (WELFARE-TO-WORK) ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱՆՔ՝ ԻՄ 
ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Իմ կանխիկ դրամական օգնությունը հետ ստանալու համար, ես պետք է համաձայնվեմ անել այն, ինչը որ վարչաշրջանն 
ասում է, որ պետք է անեմ՝ Վելֆերից Աշխատանք ծրագրի (Welfare-to-Work) կանոններին համապատասխանելու համար:
Սա նշանակում է, որ ես պետք է կատարեմ այն գործունեությունը, որը հանձնարարվել է «Վելֆերից Աշխատանք ծրագրի 
(Welfare-to-Work) կանոններին համապատասխանելու և իմ կանխիկ դրամական օգնությունը հետ բերելու պլանում» 
մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ սկսած այս պլանը ստորագրելու ամսաթվից, կամ գործունեության ընթացքում, 
որն ավելի կարճ կլինի:

Իմ կանխիկ դրամական օգնությունը հետ ստանալու համար ես հասկանում եմ, որ վարչաշրջանը չի կարող պահանջել 
ինձանից մի գործունեությամբ զբաղվել ավելի երկար ժամանակ, քան այն գործունեության ժամանակահատվածն է, որը 
հանգեցրել է իմ կանխիկ դրամական օգնության դադարեցմանը: 

Ես նույնպես հասկանում եմ, որ եթե գործունեությունը, որը վարչաշրջանը ինձ խնդրել էր նախկինում կատարել, այլևս առկա կամ 
հարմար չէ ինձ համար, ես պետք է այլ գործունեությամբ զբաղվեմ՝ իմ կանխիկ դրամական օգնությունը հետ բերելու համար:

Նահանգային վելֆերի իրավունքների կազմակերպություն
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