
 

 

 

 

АСРАМЖИЙН ИРЭЭДҮЙ 
БИЕ ДААСАН АМЬДРАЛЫН ЗӨВШИЛЦӨЛ 

 
Энэ зөвшөөрөл доорх талуудын хооронд (оролцогч) ба 
  (нийгмийн үйлчилгээний хэсгийн хэлтэс ) хийгдсэн. Энэ 
зөвшилцөлийн зорилго нь бие дааж амьдрах байдал ба засвар үйлчилгээний төлбөрийн нөхцөлүүдийн 
тусгаж өгөхөд оршино. 

Би, (оролцогч), нь миний амьдрах байрын аюулгүй байдлыг хангахаа 
олгосон засвар үйлчилгээ ашиглахад хариуцлага хүлээхийг ойлгож байгаа. Би энэхүү санг үүнийг хийхээр 
ашигладаггүй учраас нийгмийн үйлчилгээний хэсгийн хэлтэс нь цаашид надад тусламж олгохгүй. 

Нийгмийн үйлчилгээний хэсгийн хэлтэс нь оролцогчид санхүүгийн тусламж үзүүлэх ба оролцогчийг гэр өрхөө 
зохицуулахад зохих үйлчилгээ үзүүлэхийг зөвшөөрнө. Нийгмийн үйлчилгээний хэсгийн хэлтэс нь залуусыг 
тогтвортой ба аюулгүй гэр өрхөд байлгах үүрэгтэй ба оролцогч нь өөрийн эрхэлж буй ажил эсвэл боловсролдоо 
анхаарлаа хандуулж, бие даасан насанд хүрэгчийн амьдралд бэлдэнэ. 

  (нийгмийн үйлчилгээний хэсгийн хэлтэс нь) зөвшөөрч байна 
(нэгийг сонгох): 

☐ $721 хэмжээний засвар ажиллагааны мөнгийг шууд төлөх___________________________________________
(оролцогчид). Энэ төлбөр нь оролцогчийн эрх үүрэгтэй үлдэх сарын эцэст хийгдэх бөгөөд  (цахим шуудан )руу 
явуулна:     

 

☐ $260 хэмжээний засвар ажиллагааны мөнгийг шууд төлөх сургалтын 
хөтөлбөрт оролцож байгаа ба өрөө байр үнэ төлбөргүй олгож байгаа (жишээ нь, Ажил Олгох Газар, Вуудроу 
Сэргээн Засах Төв , Хамтын нөхөрлөлийн сорилт)(оролцогчид), Хувцаслалт, хувийн эдлэл ба засвар 
ажиллагааны сарын тусламжийн хэсэг болох ($260) мөнгөн хэмжээ нь сарын эцэст хийгдэх ба үүнийг хаяг руу 
явуулна (цахим хаяг): 

 

☐ Засвар ажиллагааны төлбөрийг $ ____   хэмжээгээр хийх шууд эзэн эсвэл өөр нэгэн түрээслэгч этгээд рүү 
хийнэ. Төлбөр нь оролцогчийн эрх үүргээ хадгалан үлдэж байгаа сарын эцэст хийх ба (овог нэр ба цахим 
шуудан ) рүү явуулна:     

Хэрвээ төлбөр нь $721-ээс бага бол үлдэгдэл төлбөр $____________ нь ооролцогчийн эрх үүргээ 
хадгалан үлдэж байгаа сарын эцэст оролцогчид төлөх ба үүнийг хаяг руу явуулна (цахим хаяг): 

 

Асрамжийн Ирээдүй Хөтөлбөрийн эрх зүйн шаардлагыг биелүүлээгүй алдсан тохиолдол нь асрамжийн 
тусламжийн үйлчилгээний төлбөрийг зогсоож ороцооны хөтөлбөрийг эцэс болгох нөлөөтэй. Хэсгийн 
нийгмийн үйлчилгээний хэлтэс нь энэхүү эцэс болох үйлдлээс 30 хоногийн өмнө мэдэгдэл гаргаж, 
оролцогчид яаж эцэс болгохоос зайлсхийх болон ямар зааврыг даган мөрдөх тухай мэдээллийг хүргэнэ. 

 
 

Оролцогчийн гарын үсэг Огноо  

Асрамжийн газрын ажилтаны 
гарын үсэг 

Огноо  Хэвлэсэн нэр ба албан тушаал 

Асрамжийн газрын хянан 
харгалзагчийн гарын үсэг 
 
032-25-0003-01-англи (04/19) 

Огноо  Хэвлэсэн нэр ба албан тушаал 
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