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ОГНОО

Улирал тутмын хүүхдийн халамж
Ажил хэрэгтэй холбоотой хүүхдийн халамж

Та DSHS-д өгсөн мэдээлэлд үндэслэж танд хүүхдийн халамж үйлчилгээний эрх олгосон.
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Хамтын төлбөр
Хамтын төлбөр гэдэг нь хүүхдийн халамж үйлчилгээнд зориулж таны төлөх хувь бөгөөд халамж үйлчилгээ
үзүүлэгчид шууд төлнө. Та хамтын төлбөрийг төлөх шаардлагатай ба хэмжээ нь таны гэр бүлийн
гишүүдийн тоо, таны орлогоос хамаарна.
Таны сарын хамтын төлбөр нь $

-аас

хүртэл

.

Таны сарын хамтын төлбөр нь $

-аас

хүртэл

.

Та хамтын төлбөр төлөх ёстой бол DSHS хүүхдийн халамж үйлчилгээнд зориулж төлбөр төлсөн аливаа
сард төлөх ёстой. Хамтын төлбөрөө төлөөгүй бол таны хүүхдийн асрамж халамжийн мөнгийг хугацаанаас
нь өмнө дуусгавар болгох болно WAC 110-15-0030 & 110-15-0110.
Нэмэлт мэдээлэл:

DSHS нь 9-р сарын 1-ны байдлаар таваас арван хоёр настай сургуулийн насны хүүхдүүдийг хамруулдаг. Танай
хүүхэд таван настай боловч намар сургуульд орохгүй бол дээрх дугаар руу утсаар ярьж мэдэгдэнэ үү.
Та лиценз бүхий хүүхэд асрагчийг авч байгаа бол
Сургуулийн насны хүүхдийн бүтэн өдрийн асрамжийг 9-р сараас 5-р сар хүртэл хичээлийн жилийн туршид
автоматаар хагас өдрөөр тооцно.
Сургуулийн насны хүүхдийн бүтэн өдрийн асрамжийн эрхийг 6, 7, 8-р саруудад автоматаар 30-46 хагас өдрөөр
нэмж зуны амралтыг тооцно.
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Та гэр бүл, найз, хөрш гэсэн лицензгүй үйлчилгээг хэрэглэвэл
Сургуулийн насны хүүхэд тутамд сар тутам 115-аас дээш цагийн эрхийг 9-р сараас 5-р сар хүртэл хичээлийн
жилийн туршид автоматаар 115 цагаар бууруулна.
Хичээлийн жилийн явцад сар тутам 35 - 70 цагийн хооронд "Сургуулийн хүүхдийн амралт"-ын цагийг ашиглах
боломжийг хүүхэд асрагчид олгоно. Энэ цаг нь хүүхэд сургуулиасаа эрт гарсан эсвэл хичээлгүй өдрүүд гэх зэрэг
сургуулийн насны хүүхэд сургуульдаа яваагүй үед хамаарна. 6, 7, 8-р сарын хүүхдийн зуны амралтын үед сар бүр
115 цагийг "Сургуулийн хүүхдийн амралт"-д зориулж тооцно. Нэхэмжлэх дээр "Сургуулийн хүүхдийн амралт" гэсэн
гарчигтай хэсэг байх ба үүний дагуу хүүхэд асрагч илүү цагийг нэхэмжилнэ.
Хүүхэд асрагчаа солих үед?
Та ямар нэг шалтгаанаар хүүхэд асрагчаа солих гэж байгаа бол эсвэл таны хүүхдээ асруулах асуудалд өөрчлөлт
гарвал WAC 110-15-0031-д заасны дагуу DSHS-тэй тав хоногийн дотор холбоо барих ёстой.
Child Care Aware байгууллага нь үнэ төлбөргүй, нэг талыг бариагүй мэдээлэл, зөвлөгөөг өндөр чанартай лиценз
бүхий хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хайж байгаа гэр бүлүүдэд өгнө. Устаар 1-800-446-1114 эсвэл онлайнаар
http://wa.childcareaware.org.
Лиценз бүхий хүүхэд асрагчийн талаар мэдэж авах бол статус, лиценз авсан байдал, ажиглалтын мэдээлэл, хэлний
мэдлэг болон бусад зүйлсийг Child Care Check-ийн www.del.wa.gov/check хуудсаар үзнэ.
Хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн талаар мэдээлэл авах болон өөрийн хүүхдийн хөгжилд ажиглалт хийлгүүлэхийг хүсвэл
Гэр бүлийн эрүүл мэндийн 1-800-322-2588 утсаар залгаж эсвэл http://www.parenthelp123.org/child-development/childdevelopment-screening-public хуудаст зочилно уу.
Лицензийн аливаа зөрчил эсвэл хүүхэдтэй зүй бусаар харилцах эсвэл хангалттай анхаарал халамж
тавихгүй байна гэсэн гомдлыг дараах 1-866-End Harm-д (1-866-363-4276) гарган уу.
Гомдол
Та шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол манайд эсвэл Захиргааны маргаан шийдвэрлэх албад бичгээр Office of
Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-24898, хандана уу. Та өөрийн гомдлыг шийдвэрлүүлэх
хүсэлт гаргах ёстой:
• Та хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээг одоо авч байгаа болон цаашид авахыг хүсэж байгаа бол энэхүү гомдлыг
гаргасан өдөр буюу 10 хоногийн дотор бид таны гомдлыг хүлээж авсан гэсэн баримтыг илгээнэ, эсвэл
• энэхүү захиаг авснаас хойш 90 хоногийн дотор.
Гомдлыг шийдвэрлэх үед та биечлэн оролцох эрхтэй ба эсвэл өөрийн өмгөөлөгч эсвэл таны сонгосон аливаа нэг
төлөөлөгчөөр дамжуулж өөрийгөө төлөөлүүлэх боломжтой. Хуулийн үйлчилгээний газартай холбогдож үнэ
төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө, төлөөлөх үйлчилгээг авах боломжтой байж болох юм.
Мэдээллийг өөрчлөлт
Утсаар 1-877-501-2233 эсвэл Факсаар 1-888-338-7410
Онлайнаар: https://www.washingtonconnection.org/home/
Шуудан:

DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
Өөрийн ирүүлсэн хуудсан дээр таны Client ID-г оруулна уу.
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