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Việc ủy quyền giữ trẻ của quý vị được dựa vào thông tin quý vị đã cung cấp cho DSHS.
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Khoản Đồng Chi Trả
Một khoản đồng chi trả là khoản đóng góp chi phí giữ trẻ của quý vị và phải được chi trả trực tiếp cho nhân viên
giữ trẻ của quý vị. Nếu quý vị được yêu cầu chi trả một khoản đồng chi trả, số tiền này được dựa vào cỡ gia đình
và thu nhập hàng tháng của quý vị.
Khoản đồng chi trả hàng tháng của quý vị sẽ là $
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Nếu quý vị được yêu cầu thanh toán một khoản đồng chi trả, quý vị phải chi trả số tiền này cho bất kỳ tháng nào
mà DSHS chi trả các dịch vụ giữ trẻ. Không thanh toán khoản đồng chi trả được yêu cầu của quý vị có thể dẫn
đến việc chấm dứt sớm các phúc lợi giữ trẻ của quý vị WAC 110-15-0030 và 110-15-0110.
Thông tin bổ sung:

DSHS xem xét các trẻ đến tuổi đi học nếu chúng từ năm đến12 tuổi trước ngày 01 Tháng Chín. Nếu con quý vị được
năm tuổi, nhưng không đi học vào mùa thu, xin liên hệ số điện thoại trên đây.
Nếu quý vị sử dụng một nhân viên giữ trẻ được cấp phép
Các ủy quyền trọn ngày giữ trẻ ở độ tuổi đi học được tự động giảm xuống các nửa ngày cho năm học, Tháng Chín đến
Tháng Năm.
Các ủy quyền giữ trẻ đi học toàn thời gian được tự động tăng thêm từ 30 đến 46 nửa ngày cho Tháng Sáu, Tháng Bảy và
Tháng Tám để phù hợp với kỳ nghỉ hè.
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Nếu quý vị sử dụng một nhân viên giữ trẻ được miễn giấy phép là Gia Đình, Bạn Bè và Hàng Xóm
Các ủy quyền giữ trẻ nhiều hơn 115 giờ một tháng cho các trẻ ở độ tuổi đi học được tự động giảm xuống 115 giờ cho năm
học, Tháng Chín đến Tháng Năm.
Số giờ “Giữ Trẻ Kỳ Nghỉ Hè, Nghỉ Lễ”, từ 35 - 70 giờ mỗi tháng, hiện có dành nhân viên giữ trẻ để kê khai trong suốt năm
học. Số giờ này bao gồm các lần khi một trẻ ở độ tuổi đi học không có mặt trong trường, như những ngày cho về sớm và
không đi học. Trong thời gian nghỉ hè là Tháng Sáu, Tháng Bảy và Tháng Tám, có tối đa 115 giờ “Giữ Trẻ Kỳ Nghỉ Hè,
Nghỉ Lễ” mỗi tháng. Có một ô trên hóa đơn ghi nhãn “Giữ Trẻ Kỳ Nghỉ Hè, Nghỉ Lễ” nơi nhân viên giữ trẻ kê khai thêm số
giờ này.
Thay Đổi Nhân Viên Giữ Trẻ?
Nếu quý vị dự định thay đổi nhân viên giữ trẻ vì bất kỳ lý do nào, hoặc có một thay đổi trong nhu cầu giữ trẻ của quý vị thì
quý vị phải liên hệ với DSHS trong vòng năm ngày của thay đổi này theo quy định của WAC 110-15-0031.
Child Care Aware cung cấp thông tin không thiên vị, miễn phí và giới thiệu cho các gia đình đang tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ
chất lượng cao. Gọi 1-800-446-1114 hoặc trực tuyến tại http://wa.childcareaware.org.
Để tìm kiếm tình trạng kiểm tra thông tin cơ bản về giữ trẻ được cấp phép, quá trình cấp phép, giám sát các báo cáo,
ngôn ngữ được sử dụng và nhiều hơn, hãy đến Kiểm Tra Giữ Trẻ tại www.del.wa.gov/check.
Để tìm thông tin về các giai đoạn phát triển của trẻ em và sự hiện có về quy trình sàng lọc phát triển dành cho con quý vị,
gọi Đường Dây Nóng Sức Khỏe Gia Đình theo số 1-800-322-2588 hoặc đi đến http://www.parenthelp123.org/childdevelopment/child-development-screening-public
Báo cáo bất kỳ quan ngại nào về các hành vi vi phạm cấp phép có thể xảy ra hoặc tình trạng ngược đãi hay bỏ bê
trẻ tại các cơ sở giữ trẻ bằng cách gọi 1-866-End Harm (1-866-363-4276).
Các Quyền Điều Trần
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần bằng cách liên hệ với văn phòng
này hoặc viết đơn gởi đến Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Quý vị phải yêu
cầu phiên điều trần của quý vị:
• Vào hoặc trước ngày có hiệu lực của hành động này hoặc không quá 10 ngày sau khi chúng tôi gởi cho quý vị
thông báo về hành động này, nếu quý vị nhận được các phúc lợi ngay bây giờ và quý vị muốn nhận các phúc lợi
tiếp tục hoặc
• Trong vòng 90 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thư này.
Tại phiên điều trần, quý vị có quyền tự đại diện, có một luật sư hoặc bất kỳ người nào khác đại diện mà quý vị chọn. Quý
vị có thể có khả năng nhận được dịch vụ tư vấn pháp lý hoặc đại diện miễn phí bằng cách liên hệ với một văn phòng dịch
vụ pháp lý.

Báo Cáo Các Thay Đổi
Gọi 1-877-501-2233 hoặc Fax 1-888-338-7410
Trực tuyến tại: https://www.washingtonconnection.org/home/
Gởi thư: DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma, WA 98411
Bao gồm ID Thân Chủ của quý vị ở mỗi trang quý vị nộp.
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