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ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﻮدک
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ  DSHSاﺳﺖ.
اﺟﺎزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای

ﺑﺮای

ﻧﺼﻒ روز

روز ﮐﺎﻣﻞ

ﺳﺎﻋﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺟﺎزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای

ﺑﺮای

ﻧﺼﻒ روز

روز ﮐﺎﻣﻞ

ﺳﺎﻋﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺟﺎزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای

ﺑﺮای

ﻧﺼﻒ روز

روز ﮐﺎﻣﻞ

ﺳﺎﻋﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺟﺎزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای

ﺑﺮای

ﻧﺼﻒ روز

روز ﮐﺎﻣﻞ

ﺳﺎﻋﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺳﮭﻢ ﺷﻤﺎ از ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ،
ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎ از

ﺗﺎ

ﺑﮫ ﻣﯿﺰان

دﻻر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎ از

ﺗﺎ

ﺑﮫ ﻣﯿﺰان

دﻻر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺎه ﮐﮫ  DSHSﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﻐﻮ زودھﻨﮕﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ  WAC 110-15-0030و  110-15-0110ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

 DSHSﮐﻮدﮐﺎن را در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ  5ﺗﺎ  12ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از  1ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﺪرﺳﮫای ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن  5ﺳﺎل دارد اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽرود ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻻ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ از اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺠﻮزھﺎی ﺗﻤﺎمروز ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﮫای ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻧﯿﻢروز ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻮزھﺎی داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﺎهھﺎی ژوﺋﻦ ،ﺟﻮﻻی و اوت از  30ﺑﮫ  46ﻧﯿﻢروز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آنھﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.
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اﮔﺮ از اراﺋﮫدھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف از ﻣﺠﻮز ،ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺠﻮزھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  115ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﮫای ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﮫ ،ﺑﮫ  115ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺳﺎﻋﺎت »ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺪارس« ،ﺑﯿﻦ  70 - 35ﺳﺎﻋﺖ در ھﺮ ﻣﺎه ،در طﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎنھﺎﯾﯽ
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﻣﺪرﺳﮫای در ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ زودھﻨﮕﺎم از ﻣﺪرﺳﮫ و روزھﺎی ﺑﺪون ﻣﺪرﺳﮫ .در طﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ژوﺋﻦ ،ﺟﻮﻻی و
اوت ،ﺗﺎ  115ﺳﺎﻋﺖ در ھﺮ ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺎت »ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺪارس« وﺟﻮد دارد .ﮐﺎدری ﺑﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺪارس« وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﮫ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ  WAC 110-15-0031اﻟﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ظﺮف  5روز از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ  DSHSﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 Child Care Awareاطﻼﻋﺎت و ارﺟﺎﻋﺎت راﯾﮕﺎن و ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ  1-800-446-1114ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://wa.childcareaware.orgﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﻣﺠﺎز ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺟﻮاز ،ﮔﺰارشھﺎی رﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ Child Care Check :ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ .www.del.wa.gov/check
ﺑﺮای اطﻼع از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی رﺷﺪی ﮐﻮدک و وﺟﻮد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی رﺷﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  1-800-322-2588ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-public
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﻮاز ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
) 1-866-End Harm (1-866-363-4276اطﻼع دھﯿﺪ.
ﺣﻘﻮق دادرﺳﯽ
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ اداره ﯾﺎ
 Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ:
• در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﯾﻦ دﻋﻮی ،اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ
درﯾﺎﻓﺖ آن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ
• ظﺮف ﻣﺪت  90روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ.
در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ،ﺣﻖ دارﯾد ﺧودﺗﺎن از ﺧودﺗﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ھر ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد از
طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ وﮐﺎﻟت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺗﻐﯾﯾرات را ﮔزارش دھﯾد
ﺑﺎ  1-877-501-2233ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ  1-888-338-7410ﻓﮑس ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
ﻧﺷﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾنhttps://www.washingtonconnection.org/home/ :
آدرس ﭘﺳﺗﯽ:

DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
Iﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﺷﺗری ﺧود را ﺑر روی ﺗﻣﺎم ﺻﻔﺣﺎت اراﺋﮫﺷده درج ﮐﻧﯾد.
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