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KAHILINGAN UPANG MATUGUNAN ANG MGA PATAKARAN NG WELFARE-TO-WORK 
UPANG MAKUHA MULI ANG AKING TULONG NA PERA

PANGALAN (PAKISULAT):

NUMERO NG KASO  O NUMERO NG SOCIAL SECURITY:

PANGALAN NG MANGGAGAWA SA WELFARE-TO-WORK (PAKISULAT):

PIRMA:

NUMERO NG TELEPONO:

(         )
PETSA:

KAILANGAN BA NINYO NG LIBRENG LEGAL NA TULONG?

Maaari kayong makakuha ng libreng legal na tulong tungkol sa bagay na ito mula sa mga sumusunod:

Lokal na Opisina para sa Legal na Tulong

Numero ng Telepono: (           ) Numero ng Telepono: (           )

WTW 31 (Tagalog) (8/15)  RECOMMENDED FORM

MGA TAGUBILIN PARA SA KLIYENTE:  Makakakuha ng mas kaunting tulong na pera ang inyong pamilya dahil hindi 
ninyo natugunan ang mga patakaran ng Welfare-to-Work.  Kung gusto ninyong maibalik ang inyong tulong na pera, maaari 
ninyong punan ang form na ito at ibalik ito kaagad sa inyong Welfare-to-Work worker.

Sa halip na punan ang form na ito at ipadala ito sa sulat sa inyong manggagawa sa Welfare-to-Work, maaari rin nin-
yong tawagan ang inyong manggagawa upang sabihin sa kanya na gusto ninyong maibalik ang inyong tulong na 
pera.  Kung hindi ninyo alam ang address o numero ng telepono ng inyong manggagawa, tawagan ang county sa: 

.

KAHILINGAN UPANG MATUGUNAN ANG MGA PATAKARAN NG WELFARE-TO-WORK  
UPANG MAIBALIK ANG AKING TULONG NA PERA

Upang maibalik ang aking tulong na pera, kailangan kong sumang-ayon na gawin ang sinasabi ng county tungkol 
sa pagtulong sa mga patakaran ng Welfare-to-Work.
Nangangahulugan ito na kailangan kong gawin ang isang aktibidad na itinalaga sa isang “Plano Upang Matugunan ang 
Mga Patakaran ng Welfare-To-Work at Maibalik ang Aking Tulong na Pera” nang hanggang 30 araw sa kalendaryo mula 
sa petsa na pinirmahan ko ang plano o para sa haba ng aktibidad, alinman ang mas maikli.

Upang maibalik ang aking tulong na pera, nauunawaan ko na hindi ako maaaring paggawin ng county ng isang aktibidad 
na mas mahaba sa haba ng aktibidad na humantong sa pagkawala ng aking tulong na pera. 

Nauunawaan ko rin na kung wala na o hindi na tama sa akin ang aktibidad na hinihiling sa akin dati ng county na gawin, 
kailangan kong gumawa ng iba pang mga aktibidad upang maibalik ang aking tulong na pera.

Organisasyon ng Estado para sa Mga Karapatan sa Welfare 
(State Welfare Rights Organization)
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