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MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES (TANF)
INFORMATION SHEET FOR TANF APPLICANTS
Substance Abuse Screening
TWP Work Registration and Vocational Rehabilitation Services
A request for TANF assistance in Mississippi is a request for help in finding a job!
All adults applying for TANF assistance will be required to meet with a MDHS eligibility worker, a
MDHS case manager, and comply with substance abuse screening and TANF Work Program (TWP)
Work Registration requirements or Vocational Rehabilitation services before their TANF application
can be approved. However, adults who meet an exemption, other than incapacity, from TWP
requirements at the time of the application interview will only be required to comply with the substance
abuse screening requirements.
 Speak with a MDHS eligibility worker and fully complete the TANF application interview
process.
 Provide a completed MDHS-EA-331, Report of Medical Examination as requested, if claiming
a work program exemption due to incapacity.
 Meet with MDHS case management and fully complete the TWP intake process.
 Take a questionnaire to determine the reasonable likelihood of a substance abuse disorder.
 Register for work through Mississippi Works online at www.mdes.ms.gov or meet with a
Vocational Rehabilitation counselor, comply with the interview process and accept any services
available to you in order for you to become more employable.
 Actively look for a job and/or participate in available Vocational Rehabilitation programs.
 If referred to Vocational Rehabilitation you must provide verification, within the 10-day time
period, that you kept your appointment and that you are cooperating with the Vocational
Rehabilitation counselor.
 If required to register with Mississippi Works, you must provide verification within the 10-day
time period. You must create or update your profile to complete the registration requirement.
 You can register online for Mississippi Works prior to your interview online or at your local
WIN Job Center. If you need help with registering, your TWP case manager may assist you at
your TWP intake appointment. Please bring your user name and password (if available) to your
appointment if you have previously registered with any WIN Job Center for employment.
Mississippi Works registration instructions will also be provided.

(See Back)
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TANF applicants who are incapacitated or applicants who request an exemption from work program
requirements will be required to comply with substance abuse screening and register for employment
through Mississippi Works or Vocational Rehabilitation requirements, whichever is applicable, while
they get the verification needed to determine their eligibility for an exemption.
Failure to comply with all of the above requirements, without good cause, will cause your TANF
application to be denied. Failure to keep your appointment with your MDHS eligibility worker or your
MDHS case manager will mean that you no longer need TANF assistance and that you wish to
withdraw your TANF application.
The TANF application interview and the TWP intake process may take about three hours to complete.
Please make arrangements for child care and be prepared to complete the entire process on the same
day. If the TWP intake process is not completed on the same day as your TANF application interview,
you will be given another appointment to meet with your MDHS case manager.
If you have any questions, please call your local county Department of Human Services.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE MISSISSIPPI
AYUDA TEMPORAL PARA FAMILIAS NECESITADAS (TANF)
HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS SOLICITANTES DE TANF
Detección de Abuso de Sustancias
Iniciativa de Búsqueda de Empleo (TANF Up-Front) y los Servicios Vocacionales de Rehabilitación
¡Una solicitud para asistencia de TANF en Mississippi es una solicitud de ayuda para encontrar un puesto de trabajo!

Todos los adultos que aplican para la ayuda de TANF se les requerirá tener una cita con un trabajador de
elegibilidad de MDHS, con un gerente de caso de MDHS y cumplir con el examen de abuso de sustancias o con
los requisitos de Iniciativa de Búsqueda de Empleo TANF o los Servicios Vocacionales de Rehabilitación antes
de que su aplicación de TANF pueda ser aprobada. Sin embargo, los adultos que cumplen una excepción, otra
aparte de incapacidad, de los requisitos del Programa de Trabajo TANF (TWP) al momento de la entrevista para
la aplicación se les requerirá solamente que cumplan con los requisitos del examen de abuso de sustancias.

√

Reunirse con un trabajador de elegibilidad de MDHS y completar totalmente el proceso de solicitud de
la entrevista.

√

Proporcionar una forma completa MDHS-EA-331, Informe de Examen Médico como es requerido, si se
reclama una excepción del programa de trabajo debido a discapacidad.

√

Reunirse con el gerente del caso de MDHS y completar totalmente el proceso de admisión TWP.

√

Tomar un cuestionario para determinar la probabilidad razonable del trastorno de abuso de sustancias.

√

Reunirse con un gerente de caso TWP que evaluará su preparación para trabajar, capacidades de empleo
y determine si usted necesita algunos servicios de apoyo que le ayude a encontrar y mantener un trabajo
o participar en las actividades de servicios vocacionales de rehabilitación, si es aplicable.

√

Trabajar con un gerente de caso TWP para desarrollar un plan de empleo (EDP) que le ayudará a usted y
a su familia hacerse auto suficiente lo más pronto posible. Su EDP identificará las actividades de trabajo
TWP a las que usted puede ser asignado inmediatamente después de que su caso de TANF sea aprobado.

√

Registrarse para trabajar en su Centro de Trabajo local WIN y cumplir con cualquier otra actividad de
búsqueda de empleo que considere necesaria o reunirse con un consejero de Rehabilitación Vocacional,
cumplir con el proceso de la entrevista y aceptar cualquier servicio disponible a usted para que llegue
hacerse más empleable.

√

Buscar un trabajo activamente y/o participar en programas de Servicios Vocacionales de Rehabilitación
disponibles.

√

Si lo refieren a usted al Centro de Trabajo WIN usted tiene que proveer verificación, dentro del período
de 10 días después de que usted se registró para trabajar y que usted está cumpliendo con cualquier
otra actividad para buscar trabajo asignado por su gerente de caso TANF y/o el representante del Centro
de Trabajo WIN.

√

Si es referido a Rehabilitación Vocacional usted debe proveer verificación, dentro del período de 10
días, que usted mantuvo su cita y que usted está cooperando con el consejero de Rehabilitación
Vocacional.
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Los solicitantes incapacitados de TANF o los que solicitan una excepción de los requisitos del programa de
trabajo se les requerirá cumplir con el examen para detección de abuso de sustancias y los requisitos de
Iniciativa de Búsqueda de Empleo (TANF Up-Front) o los requisitos Vocacionales de Rehabilitación mencionados
arriba, o cualquiera que sea aplicable, mientras ellos obtengan la verificación necesaria para determinar su
elegibilidad para una excepción.
El incumplimiento de todos los requisitos mencionados arriba, sin una buena razón, resultará que su aplicación
de TANF sea negada. Si falla en mantener su cita con su trabajador de elegibilidad de MDHS o su gerente de
caso de MDHS significará que usted ya no necesita la ayuda de TANF y que usted desea retirar su solicitud del
programa de TANF.
La entrevista de su solicitud para TANF y el proceso de admisión TWP pueden durar alrededor de tres horas.
Por favor haga planes para el cuidado de su niño/a y esté preparado para completar todo el proceso en el mismo
día. Si el proceso de admisión TWP no es terminado en el mismo día de su aplicación de TANF, a usted se le
dará otra cita para reunirse con la gerencia del caso de MDHS.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llame al Departamento de Servicios Humanos de su condado local.
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MISSISSIPPI SỞ DỊCH VỤ NHÂN SINH
HỖ TRỢ TẠM THOI CHO GIA Đình Nghèo (TANF)
TỜ THÔNG TIN CHO NGUOI NỘP ĐƠN TANF
Kiếm tra lạm dụng duoc chất Sàng lọc
Up-Front tìm kiếm việc làm và dịch vụ phục hồi chức năng nghề
Yeu cầu trợ giúp TANF ở Mississippi là một yêu cầu để được giúp đỡ trong việc tìm kiếm việc làm!
Tất cả người lớn đơn xin trợ cấp TANF sẽ được yêu cầu để đáp ứng với một nhân viên hội đủ điều kiện MDHS, một
trường hợp quản lý MDHS, và thực hiện xét nghiệm sàng lạm dụng chất gây nghiện hoặc TANF Up-Front việc yêu
cầu tìm kiếm hoặc các dịch vụ phục hồi chức năng nghề trước khi ứng dụng TANF của họ có thể được chấp thuận.
Tuy nhiên, những người lớn đáp ứng miễn trừ, khác hơn là thiếu khả năng, từ TANF Work Program (TWP) yêu cầu
tại thời điểm phỏng vấn ứng dụng sẽ chỉ được yêu cầu phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra chất gây nghiện.
Gặp gỡ với một nhân viên hội đủ điều kiện MDHS và đầy đủ hoàn tất quá trình phỏng vấn ứng dụng TANF.
Cung cấp một hoàn MDHS-EA-331, Báo cáo của y tế kiểm tra theo yêu cầu, nếu tuyên bố miễn trừ chương
trình làm việc do không đủ năng lực.
Gặp gỡ với MDHS quản lý trường hợp và đầy đủ hoàn tất quá trình hấp thụ TWP.
Đi một bảng câu hỏi để xác định khả năng hợp lý của một rối loạn lạm dụng chất.
Gặp gỡ với người quản lý trường hợp TWP người sẽ đánh giá sự sẵn sàng làm việc, kỹ năng việc làm của
bạn và xác định xem bạn cần bất kỳ dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn tìm và giữ việc làm hoặc tham gia vào các
hoạt động phục hồi chức năng, nếu áp dụng.
Làm việc với một người quản lý trường hợp TWP để phát triển một kế hoạch việc làm (EDP) mà sẽ giúp
bạn và gia đình bạn trở nên tự túc càng nhanh càng tốt. EDP của bạn sẽ xác định các hoạt động công việc
TWP bạn có thể được chỉ định để ngay lập tức sau khi trường hợp TANF của bạn được chấp thuận.
Đăng ký làm việc tại Trung tâm việc làm WIN địa phương của bạn và thực hiện theo bất kỳ các hoạt động
tìm kiếm công việc khác nếu xét thấy cần thiết hoặc gặp gỡ với một nhân viên tư vấn nghề phục hồi chức
năng, tuân thủ quy trình phỏng vấn và chấp nhận bất kỳ dịch vụ có sẵn cho bạn để bạn trở thành tuyển
dụng hơn.
Tích cực tìm kiếm một công việc và / hoặc tham gia vào các chương trình dạy nghề phục hồi chức năng có
sẵn.
Nếu gọi đến Trung tâm việc làm WIN bạn phải cung cấp xác minh, trong khoảng thời gian mười ngày, mà
bạn đã đăng ký cho công việc và bạn có phù hợp với bất kỳ hoạt động tìm kiếm công việc khác do người
quản lý trường hợp TANF của bạn và / hoặc các Trung tâm việc làm WIN giao đại diện làm việc.
Nếu gọi Dạy nghề phục hồi chức năng, bạn phải cung cấp xác minh, trong khoảng thời gian 10 ngày, bạn
giữ cuộc hẹn của bạn và rằng bạn đang hợp tác với các couselor Dạy nghề phục hồi chức năng.

(Xem lại)
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Xin TANF người đang mất khả năng hoặc người nộp đơn yêu cầu được miễn yêu cầu chương trình làm việc sẽ
được yêu cầu để thực hiện xét nghiệm sàng lạm dụng thuốc và trên TANF Up-Front tìm kiếm việc làm hoặc nghề
phục hồi chức năng yêu cầu, nào là áp dụng, trong khi họ có được xác minh cần thiết để xác định đủ điều kiện để
được miễn.
Việc không tuân thủ tất cả các yêu cầu nêu trên, không có nguyên nhân tốt, sẽ gây ra ứng dụng TANF của bạn bị từ
chối. Nếu không giữ hẹn với người lao động đủ điều kiện MDHS hoặc trường hợp người quản lý MDHS của bạn sẽ
có nghĩa là bạn không còn cần trợ giúp TANF và bạn muốn rút lại đơn xin trợ cấp TANF của bạn.
Các cuộc phỏng vấn ứng dụng TANF và quá trình tiêu thụ TWP có thể mất khoảng ba giờ để hoàn thành. Hãy sắp
xếp để chăm sóc con và chuẩn bị để hoàn thành toàn bộ quá trình trong cùng một ngày. Nếu quá trình hấp thụ TWP
không được hoàn thành trong cùng một ngày như phỏng vấn ứng dụng TANF của bạn, bạn sẽ nhận được một cuộc
hẹn khác để đáp ứng với MDHS quản lý trường hợp.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng gọi cho Ban quận tại địa phương của bạn Dịch vụ Nhân sinh.

