CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

Carta de autorização de
CCSP
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DATA

CCSP Authorization Letter

Programa Seasonal Child Care
Programa Working Connections Child Care

Sua autorização aos serviços de assistência infantil baseia-se nas informações que você forneceu à DSHS.
A assistência com cuidados infantis está sendo autorizada para

por

Meio período

Período integral

Horas

A assistência com cuidados infantis está sendo autorizada para

por

Meio período

Período integral

Horas

A assistência com cuidados infantis está sendo autorizada para

por

Meio período

Período integral

Horas

A assistência com cuidados infantis está sendo autorizada para

por

Meio período

Período integral

Horas

Copagamento
Copagamento é sua parcela de custos da assistência infantil e o pagamento deve ser efetuado diretamente ao prestador de
serviços. Você tem a obrigação de efetuar um copagamento, cujo valor se baseia no tamanho de sua família e em sua renda
mensal.
Seu copagamento mensal será de $

entre

e

.

Seu copagamento mensal será de $

entre

e

.

Você tem a obrigação de efetuar um copagamento por qualquer mês em que a DSHS pague por serviços de cuidados infantis.
O não pagamento do copagamento exigido pode resultar na rescisão antecipada de seus benefícios de assistência com
cuidados infantis
WAC 110-15-0030 e 110-15-0110.
Informações adicionais:

A DSHS considera que as crianças estão em idade escolar se tiverem entre 5 e 12 anos de idade até o 1.º de setembro. Se
seu/sua filho(a) tiver cinco anos e não estiver frequentando a escola no outono, contate-nos através do número indicado acima.
Se você recorrer a um prestador autorizado de cuidados infantis
As autorizações para o período integral para crianças em idade escolar são automaticamente reduzidas para meio período
durante o ano letivo, de setembro a maio.
As autorizações para crianças em idade escolar em período integral são automaticamente aumentadas de 30 para 46 meios

dias em junho, julho e agosto devido às férias de verão.
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Se você recorrer a um familiar, amigo ou vizinho sem licença
As autorizações de mais de 115 horas por mês para crianças em idade escolar são automaticamente reduzidas para 115 horas
durante o ano letivo, de setembro a maio.
Há as chamadas horas de "Assistência durante férias/feriados", entre 35 e 70 horas por mês, que estão disponíveis para o
prestador durante o ano letivo. Essas horas se referem a períodos em que a criança em idade escolar não está na escola, como
saída antecipada e dias sem escola. Durante as férias de verão, que incluem os meses de junho, julho e agosto, existem até
115 horas de "Assistência durante férias/feriados" por mês. Há uma caixa assinalada na fatura intitulada "Assistência durante
férias/feriados" na qual o provedor solicita essas horas extras.
Pretende trocar de prestador?
Se você planeja trocar de prestador por qualquer motivo, ou se seus requisitos em termos de cuidados mudarem, você deve
contatar a DSHS no prazo de 5 dias da alteração, conforme previsto na norma WAC 110-15-0031.
A Child Care Aware fornece informações gratuitas e imparciais e indicações para famílias que procuram cuidados infantis
licenciados e de alta qualidade. Ligue para o 1-800-446-1114 ou acesse http://wa.childcareaware.org.
Você pode encontrar verificações de antecedentes de profissionais licenciados, históricos de licenciamento, relatórios de
monitoramento, idiomas falados e muito mais em: Child Care Check (www.del.wa.gov/check).
Para encontrar informações sobre marcos de desenvolvimento das crianças e a disponibilidade de um rastreio de
desenvolvimento para seu/sua filho(a), ligue para a Linha de Saúde Familiar através do 1-800-322-2588 ou acesse
http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-public
Para comunicar preocupações sobre possíveis violações de licença ou abuso ou negligência de crianças em creches,
ligue para 1-866-End Harm (1-866-363-4276).
Direitos de audiência
Você tem o direito de solicitar uma audiência caso não concorde com essa decisão; entre em contato com esse departamento
ou envie uma carta para o Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Você deve solicitar sua
audiência:

• Antes ou na data da medida tomada ou em até 10 (dez) dias a contar da data de envio da notificação sobre a referida
medida, SE você recebe benefícios atualmente e deseja que eles sejam mantidos ou
• Dentro de 90 dias a contar da data de recebimento dessa carta.
Durante a audiência, você tem o direito de atuar em seu próprio nome ou ser representado por um advogado ou por pessoa à
sua escolha. Você pode obter consultoria ou representação jurídica gratuita entrando em contato com uma agência de serviços
jurídicos.
Comunicação de alterações
Ligue para o 1-877-501-2233 ou envie um fax para o 1-888-338-7410
Online em: https://www.washingtonconnection.org/home/
Correio: DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
Inclua a identificação do seu cliente em cada página submetida.
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