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НОМЕР ТЕЛЕФОНУ КОНТАКТЦЕНТРУ

НОМЕР ФАКСУ КОНТАКТЦЕНТРУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР
КЛІЄНТА

ДАТА

Сезонний догляд за дітьми
Програма допомоги з догляду за дітьми
Working Connections Child Care (WCCC)

Ваш дозвіл на участь у програмі з догляду за дітьми видано на підставі інформації, наданої вами
Департаменту охорони здоров’я й соціального забезпечення (DSHS).
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Доплати
Доплата є вашою частиною сплати витрат на послуги догляду за вашими дітьми, і ви повинні сплачувати
ці гроші безпосередньо особі, яка надає вам послуги догляду. Якщо ви маєте сплачувати доплату, її розмір
визначається з урахуванням розміру вашої сім'ї та вашого місячного доходу.
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За відповідних обставин ви маєте сплачувати доплату за будь-який місяць, в якому Департамент охорони
здоров'я й соціального забезпечення (DSHS) оплачує послуги з догляду за дітьми. Несплата обов’язкової
доплати може потягнути за собою передчасне припинення надання вам допомоги з догляду за дітьми
Підстава: WAC 110-15-0030 і 110-15-0110.
Додаткова інформація:

DSHS вважає дітей дітьми шкільного віку, якщо станом на 1 вересня їхній вік становить від п'яти до 12 років. Якщо
вашій дитині - п'ять років, однак, вона не йде до школи восени, зателефонуйте за номером, вказаним вище.
Якщо ви користуєтеся послугами ліцензованого постачальника послуг із догляду за дітьми
Дозволи на догляд за дітьми шкільного віку протягом повного дня автоматично скорочуються до половини дня на
шкільний рік, із вересня по травень.
Дозволи на постійний догляд за дітьми шкільного віку автоматично подовжуються з 30 до 46 годин на червень,
липень та серпень, з урахуванням періоду літніх канікул.
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Якщо ви користуєтеся послугами неліцезованого постачальника послуг - члена родини, друга або сусіда
Дозволи на догляд за дітьми шкільного віку протягом більше, ніж 115 годин на місяць, автоматично скорочуються
до 115 годин на місяць на шкільний рік, із вересня по травень.
Протягом шкільного року постачальник послуг може задекларувати від 35 до 70 годин «догляду протягом шкільних
вихідних/канікул» на місяць. Ці години відносяться до днів, коли дитина шкільного віку перебуває не у школі,
приміром, якщо її раніше відпустили з занять, або у дні, коли занять немає. Піл час літніх канікул, у червні, липні та
серпні, кількість годин «догляду протягом шкільних вихідних/канікул» становить до 115 годин кожного місяця. У
рахунку передбачене спеціальне поле під назвою «Догляд протягом шкільних вихідних/канікул», у якому
постачальник послуг враховує додаткові години.
Заміна постачальників послуг?
Якщо ви плануєте замінити постачальників послуг незалежно від причини, або якщо ваші потреби стосовно догляду
змінилися, ви мусите зв'язатися із Департаментом DSHS впродовж п'яти днів після заміни постачальника у
відповідності до умов WAC 110-15-0031.
Програма Child Care Aware безкоштовно надає об'єктивну інформацію та направлення для родин, які шукають
якісний догляд за дітьми, що здійснюється ліцензованими постачальниками послуг. Дзвоніть 1-800-446-1114 або
відвідайте веб-сайт http://wa.childcareaware.org.
Щоб знайти інформацію про перевірку репутації, історію ліцензування, звіти щодо контролю діяльності, активні
мови, а також додаткову інформацію про ліцензованих постачальників послуг із догляду за дітьми, скористуйтеся
ресурсом: Child Care Check за адресою www.del.wa.gov/check.
Щоб знайти інформацію про етапи розвитку дітей та про доступність ресурсів із контролю розвитку вашої дитини,
дзвоніть на гарячу лінію з питань здоров'я родини за телефоном 1-800-322-2588 або завітайте на веб-сайт за
адресою http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-public
Щоб доповісти про можливі порушення, які стосуються ліцензування, або про випадки жорстокого
ставлення або нехтування в установах догляду за дітьми, подзвоніть 1-866-End Harm (1-866-363-4276).
Право на слухання
Якщо ви не згодні з цим рішенням, ви можете просити про проведення слухання, зв’язавшись з цим офісом або
написавши до Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Ви мусите подати запит
про слухання:
• До дня або у день, коли це рішення набере чинності, або не пізніше, ніж через 10 днів після відправлення вам
повідомлення про це рішення, якщо ви отримуєте пільги зараз та бажаєте отримувати їх і далі, або
• Впродовж 90 днів від дати отримання вами цього листа.
Під час слухання ви маєте право представляти самого себе, бути представленим адвокатом або особою на ваш
вибір. Ви можете отримувати безкоштовну правничу пораду або захист, звернувшись до офісу юридичних послуг.
Повідомлення про зміни
Зателефонуйте за номером 1-877-501-2233 або надішліть факс на номер 1-888-338-7410
Онлайн за посиланням: https://www.washingtonconnection.org/home/
Поштова адреса:

DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
Вкажіть свій ідентифікаційний номер клієнта на кожній відправленій сторінці.
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