ማእኸል ደወል ስልኪ ቑፅሪ

ማእኸል ደወል ፋክስ ቑፅሪ

መለለዪ ቝጽሪ ዓሚል

ዕለት

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

CCSP ፍቓድ ደብዳቤ

CCSP Authorization Letter

ወቕታዊ ክንክን ህጻናት
ናይ ክንክን ህጻናት ናይ ስራሕ ርክብ

ናይ ውላድካ ክንክን ፍቓድ ብመሰረት ን DSHS ዝሃብካዮ ሓበሬታ እዩ፡፡
ድጋፍ ምንክብኻብ ህፃናት ዝተፈቐደ ን

ን

ፍርቂ መዓልቲ

ሙሉእ መዓልቲ

ስዓታት

ድጋፍ ምንክብኻብ ህፃናት ዝተፈቐደ ን

ን

ፍርቂ መዓልቲ

ሙሉእ መዓልቲ

ስዓታት

ድጋፍ ምንክብኻብ ህፃናት ዝተፈቐደ ን

ን

ፍርቂ መዓልቲ

ሙሉእ መዓልቲ

ስዓታት

ድጋፍ ምንክብኻብ ህፃናት ዝተፈቐደ ን

ን

ፍርቂ መዓልቲ

ሙሉእ መዓልቲ

ስዓታት

ሓባራዊ ኽፍሊት
ሓባራዊ ኽፍሊት፡ ምስ ክንክን ህጻን ተተሓሒዙ ንዝህሉ ወጻኢታት ናትካ ምቅሊት ኰይኑ ብቐጥታ ንወሃብ ኣገልግሎት ዝኽፈል እዩ። ሓበራዊ ክፍሊት ክትከፍል ምስዘለካ
እቲ መጠን ብመሰረት መጠን ስድራቤትን ኹነታት ወርሓዊ እቶትን ዝውሰን ይኸውን።
ወርሓዊ ሓባራዊ ኽፍሊትካ $

ካብ

ክሳዕ

እዩ።

ወርሓዊ ሓባራዊ ኽፍሊትካ $

ካብ

ክሳዕ

እዩ።

ሓበራዊ ክፍሊት ክትከፍል ምስዝግባኣካ DSHS ንዝኸፍሎ ንናይ ህጻን ክንክን ኣገልግሎት ኣብ ዝኾነ ወርሒ ንዝኸፍሎ ክፍሊት ክትከፍል ኣለካ፡፡
እቲ ዝድለ ሓበራዊነ ክፍሊት ዘይምኽፋል ናይ ውላድካ ክንክን ጥቕምታት ቀዲምካ ምውጋድ ከስዕብ ይኽእል እዩ፡፡
WAC 110-15-0030 ን 110-15-0110፡፡
ተወሰወኺ ኸበሬታ

DSHS ህጻናት ኣብ ሰፕተምበር 1 ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 12 ዓመቶም እንተድኣኮይኖም ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ከምዘለው ግምት ይወስድ፡፡ ውላድካ ዕድምኡ ሓሙሽተ
እንተድኣ ኾይኑን ኣብ ቀውዒ ትምህርት ዝመሃር ተዘይኮይኑ ብኽብረትካ ደውለልና፡፡
ሊቸንሳ ዘለዎ ናይ ህጻን ክንክን ኣቕራቢ እንተድኣ ተጠቒምካ
ናይ ሙሉእ መዓልቲ ፍቓዳት ንናይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለው ህጻናት ካብ ሰፕተምነር ክሳብ መይ ብቀጥታ ናብ ፍርቂ መዓልቲ ክቕንስ እዩ፡፡
ናይ ሙሉእ መዓልቲ ፍቓዳት ንናይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለው ህጻናት ንናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ንምቕራብ ንጁን፣ ጁላይን ኦገስትን ብቀጥታ ካብ 30 ናብ 46 ፍርቂ
መዓልታት ክውስኽ እዩ፡፡
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ሊቸንሳ ዘየድልዮ ስድራ፣ መሓዛን ጎረቤትን እንተድኣተጠቒምካ
ብወርሒ ንልዕሊ 115 ሰዓታት ፍቓድ ንናይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለው ህጻናት ንናይ ዓመተ ትምህርቲ ካብ ሰፕተምበር ክሳብ መይ ብቀጥታ ናብ 115 ሰዓታት
ክቕንስ እዩ፡፡
“ናይ ቤት ትምህርቲ በዓል ክንክን” እቲ ኣቕራቢ ኣብ እዋን ዘመን ትምህርቲ ኣብ ሕድ ሕድ ወርሒ ካብ 35-70 ሰዓታት ንክሓትት ኣለው፡፡ እዞም ሰዓታት ከም ኣቐዲምካ
ምውጻእን ናይ ትምህርቲ መዓልታት ዘይምህላውን ዝበሉ ንትምህርቲ ዝበጽሑ ኣብ ቤት ተምህርቲ ናይ ዘይምህላው እዋን ይሽፍኑ፡፡ ኣብ ናይ ዕረፍቲ እዋን ጁን፣ ጁላይን
ኦገስትን ክሳብ 115 ሰዓታት ዝኾኑ “ናይ ቤት ትምህርቲ በዓል ክንክን” ሰዓታት ኣብ ሕድ ሕድ ወርሒ ኣለው፡፡ እቲ ኣቕራቢ ተወሳኺ ሰዓታት ክሓትት እንከሎ ኣብቲ
ፋክቱር “ናይ ቤት ትምህርቲ በዓል ክንክን” ዝብል ሳንዱቕ ኣሎ፡፡
ኣቅራቢ ምቕያር?
ብዝኾነ ምኽንያት ኣቕራቢ ንምቕያር ትልሚ ምስዝህልወካ ወይ ናይ ክንክን ድልየታት ክትቕይር ምስዘለካ እቲ ለውጢ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ110-15-0031
ከምዝተቐመጠ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልታት ን DSHS ክተፈልጥ ኣለካ፡፡
ናይ ህፃናት ክንክን ኣፍልጦ ፅርየቱ ዝሓለወ ናይ ህፃናት ክንክን ንዝደልዩ ስድራታት ናፃ፣ ኣድልዎ ዘይብሉ መረዳእታን መወከስን ነቕርብ፡፡ 1-800-446-1114 ደውል ወይ
ኦንላይን ኣብ http://wa.childcareaware.org፡፡
ፍቓድ ዘለዎ ናይ ህጻን ክንክን ድሕረ ባይታ መረጋገጺ ኩነታት፣ ናይ ፍቓድ ታሪኽ፣ ናይ ክትትል ሪፓርታት፣ ዝዝረብ ቋንቋን ካልእን ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ ርአ፡ ናይ ህጻን
ክንክን መረጋገጺ ኣብ www.del.wa.gov/check፡፡
ብዛዕባ ናይ ህጻናት ዕብየታ መሰረታትን ናይ ዕብየታዊ ፈተና ንውላድካ ሓበሬታ ንምርካብ ናብቲ ስድራ ሄልዝ ሆትላይን ብ1-800-322-2588 ደውል ወይ ኣብ
http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-public ርአ፡፡
ብዛዕባ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ፍቓድ ጥሕሰታት ወይ ናይ ህጻን ጥቕዓት ወይ ኣብ ናይ ህጻን ክንክን ቀረብ ከጋጥም ዝኽእል ምግላል ዝምልከት ሪፖርት በዚ ዝስዕብ
ብምድዋል ሪፖርት ግበር 1-866-End Harm (1-866-363-4276).
ጕዳይካ ኽርኣየልካ ዘለካ መሰል
ምስዚ ውሳነ እዚ እንተ ዘይተሰማሚዕካ፡ ናብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ብምድዋል ወይ ከኣ ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳራዊ ሰማዒት ጕዳያት ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ፣ Office
of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. ጕዳይካ ኽርኣየልካ ኽትሓትት ዝግባእ፦
• እዚ ስጕምቲ እዚ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ወይ ቅድሚኡ፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ እቲ ስጕምቲ ምስ ነገርናካ 10 መዓልቲ ኣብ ዘይበልጽ እዋን፡ ሕጂ ጥቕማ ጥቕሚ እንተ
ረኺብካ ወይ ከኣ እቲ ጥቕማ ጥቕሚ ክቕጽል እንተ ደሊኻ ወይ ድማ
• ነዛ ደብዳበ እዚ ካብ እተቐበልካላ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲ።
ጕዳይካ ኣብ ዝስምዓሉ እዋን፡ ገዛእ ርእስኻ ወኪልካ ኽትቀርብ፡ ጠበቓኻ ኸተምጽእ፡ ወይ ከኣ ዝመረጽካዮ ሰብ ጠበቓ ክዀነልካ መሰልካ እዩ። ናብ ሕጋዊ ኣገልግሎት ዝህቡ
ትካላት ብምኻድ ናጻ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ጥብቅና ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ለውጥታት ምሕባር
ናብ 1-877-501-2233 ደውል ወይ ናብ 1-888-338-7410 ፋክስ ልኣኽ
ብ https://www.washingtonconnection.org/home/ ኣብ ኦንላይን ኣመልክት
ሜይል፡ DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
አብ ዘረክብዎ ሕድሕድ ገፅ ናይ ዓሚሔም መ ካ ይሕውሱ።
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