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በወቅት ተከፋፍሎ የሚሰጥ የልጅ እንክብካቤ
የስራ ግንኙነት የልጅ እንክብካቤ (Working
Connections Child Care)

የልጅ እንብካቤ ፍቃድ የተመሰረተው ለ DSHS በሰጡት መረጃ ነው።
የህጻናት እንክብካቤ የተፈቀደው ለ

ለ

ግማሽ ቀናት

ሙሉ ቀናት

ሰአታት

የህጻናት እንክብካቤ የተፈቀደው ለ

ለ

ግማሽ ቀናት

ሙሉ ቀናት

ሰአታት

የህጻናት እንክብካቤ የተፈቀደው ለ

ለ

ግማሽ ቀናት

ሙሉ ቀናት

ሰአታት

የህጻናት እንክብካቤ የተፈቀደው ለ

ለ

ግማሽ ቀናት

ሙሉ ቀናት

ሰአታት

የወጪ መጋራት
የክፍያ መጋራት ማለት የእርስዎ እንክብካቤ ውጪ ደርሻዎ ሲሆን በቀጥታ ለልጅ እንክብካቤ ሰጪዎ መከፈል አለበት፡፡ ወጪ መጋራት መክፈል ካለብዎት መጠኑ
የሚወሰነው በእርስዎ የቤተሰብ መጠን እና የእርስዎ ወርሃዊ ገቢ ነው፡፡
እርስዎ ወርሃዊ የጋራ ክፍያ ከቀን$

እስከ

ድረስ

ዶላርይሆናል፡፡

እርስዎ ወርሃዊ የጋራ ክፍያ ከቀን$

እስከ

ድረስ

ዶላር ይሆናል፡፡

የወጪ መጋራት መክፈል ካለብዎት DSHS ለልጅ እንክብካቤ ድጎማ ለሰጠባቸው ማንኛውም ወራቶች ክፍያውን መክፈል አለቦት። የወጪ መጋራትዎን አለመክፈል
የልጅዎ WAC 110-15-0030 እና 110-15-0110 ጥቅማጥቅሞች ቀደም-ብሎ እንዲቋረጥ ያደርጋል፡፡
ተጨማሪ መስረጃ፦

እስከሴፕቴምበር 1 ድረስ ከአምስት እስከ 12 አመት የሞላቸውን ልጆች እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ እንደሆነ DSHS ይገነዘባል፡፡ ልጅዎት አምስት አመት ከሆነው እና
በፎል ት/ቤት የማይገባ ከሆነ እባክዎ ከላይ ባለው ቁጥር ይደውሉ፡፡
ፈቃድ ያለው የልጅ እንክብካቤ ሰጪ የሚጠቀሙ ከሆነ
እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች የሙሉ ቀን ፈቃድ ከሴፕቴምበር እስከ ሜይ ላለው የትምህርት አመት ወደግማሽ ቀን ወድያው ይቀነሳል፡፡
የሰመር እረፍትን ከግንዛቤ በማስገባት እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች የሙሉ ቀን ፈቃድ በጁን፣ ጁላይ እና ኦገስት ከ30 እስከ 46 ግማሽ ቀንኖች የሙሉ ቀን ፈቃድ
ወዲያው ይጨምራል፡፡
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ፈቃድ የሌለው እንክብካቤ ሰጪ፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ እና ጎረቤት ከተጠቀሙ
እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች በወር ከ115 ሰአታት በላይ ፈቃድ ከሴፕቴምበር እስከ ሜይ ላለው የትምህርት አመት ወዲያው ወደ115 ሰአታት ይቀነሳል፡፡
የልጅ እንክብካቤ ሰጪው በትምህርት አመት ውስጥ መጠየቅ የሚችለው በየወሩ በ35 – 70 ሰአታት መካከል "የት/ቤት የእረፍት እንክብካቤ" ሰአታት አለ፡፡ እድሜው
ለትምህርት የደረሰ ልጅ ት/ቤት የማይሆንበት ጊዜን ለምሳሌ ቀደም ብሎ ከተለቀቀ እና ትምህርት የሌለ ቀን እነዚህ ሰአታት ይሸፍናሉ፡፡ የሰመር እረፍት በሚሆንበት በጁን፣
ጁላይ እና ኦገስ በየወሩ 115 "የት/ቤት የእረፍት እንክብካቤ" ሰአታት አሉ፡፡ እንክብካቤ ሰጪው እነዚህን ተጨማሪ ሰአታት የሚጠይቅበት ደረሰኙ ላይ "የት/ቤት የእረፍት
እንክብካቤ" የሚል ሳጥን አለ፡፡
አቅራቢዎችን መቀየር?
በማንኛውም ምክንያት እንክብካቤ ሰጪ መቀየር ካሰቡ ወይም የሚሰጥዎት እንክብካቤ ከተቀየረ በ WAC 110-15-0031 መሰረት በቀየሩ በአምስት ቀናት ውስጥ
DSHSን ያነጋግሩ፡፡
የሕፃን እንክብካቤ ግንዘቤ ነፃ፥ ወገንተኛ ያልሆነ መረጃና ሪፈራሎችን ከፍተኛ ጥራትን ያለው የተፈቀደው የልጅ እንክብካቤ ማግኘት ለሚፈልጉት ያቀርባል። 1-800-4461114 ጋር ይደውሉ ወይም ኦንላይን በ http://wa.childcareaware.org፡፡
ፍቃድ ያለው የሕፃን እንክብካቤ የኋላ ታሪክ፣ ያሉበትን ደረጃ፥ የፈቃድ ታሪክ፥ ሪፖርቶችን መከታተል፥ የሚነገር ቋንቋና ሌሎች ብዙ ነገሮችን ለማግኘት የሚከተለውን
ይመልከቱ፡ የልጅ እንክብካቤ ቁጥጥር www.del.wa.gov/checkላይ፡፡
ስለልጆች እድገት ማይልስቶን እና ለልጅዎት የእድገት ምርመራ ስለመገኘት መረጃ ለማግኘት የቤተሰብ ጤና ሆትላይን ጋር በ1-800-322-2588 ይደውሉ ወይም
http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-publicይመልከቱ፡፡
በልጅ እንክብካቤ ቦታዎች ላይ ስለፈቃድ ጥሰት ወይም የልጅ ጥቃት ወይም ቸልተኝነት ስጋት ካለ በሚከተለው ይደውሉ
1-866-End Harm (1-866-363-4276).
ጉዳየን በርፍድ ቤት እንዲታይልኝ የመጠየቅ መብት
እርስዎ በዚህ ውሳኔ ካልተስማሙ ይህንን ጽ/ቤት በማነጋገር ወይም ለጽ/ቤቱ አስተዳደራዊ ይግባኝ Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489,
Olympia, WA 98504-2489 በመጻፍ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ የእርስዎን ይግባኝ በሚከተለው አገባብ መጠየቅ ይኖርብዎታል፥
• ይህ እርምጃ በሚወሰድበት ቀን ወይም ከመወሰዱ በፊት ወይም አሁን ጥቅማጥቅሞችን እያገኙ ያሉ ከሆነ እና ጥቅማጥቅሞቹን ማግኘትዎን መቀጠል የሚፈልጉ ከሆነ
የዚህ እርምጃን መወሰድ በተመለከተ ማስታወቂያ በላክንልዎት ከ10 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ፣ ወይም
• ይህ ደብዳቤ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ።
ይግባኝዎ በሚሰማበት ወቅት፣ እራስዎን ወክለው መቅረብ፣ በጠበቃ ወይም በሌላ በመረጡት ሰው የመወከል መብት አልዎት። የሕግ አገልግሎቶች ቢሮን በማነጋገር ነጻ
የሕግ ምክር ወይም የሕግ ጠበቃ እርስዎን ወክሎ እንዲቆም ማስደረግ ይችላሉ።
የተለወጡ መረጀዎችን ማሳወቅ
ስልክ 1-877-501-2233 ወይም ፋክስ 1-888-338-7410
ኦንላይን https://www.washingtonconnection.org/home/
ደብዳቤ: DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
ባቀረቡት እያንዳንዱ ገጽ ላይ የእርስዎን የደንበኛ መለያ ቁጥር ይጻፉ፡፡
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