CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

�ाहक सेवा सम्पकर् के न्�को फोन नम्बर

�ाहक सेवा सम्पकर् के न्�को फ्याक्स नम्बर

�ाहक पिहचान नम्बर

िमित

CCSP योग्यता प� आवासहीनताको सामना गन�
प�रवारह�का लािग िवशेष सहायता
CCSP Eligibility Letter Special Assistance for Families
Experiencing Homelessness

��याशील सम्बन्ध बाल स्याहार (Working
Connections Child Care)

तपा�को प�रवारले आवासहीनताको सामना ग�ररहेको �नाले, तपा�लाई

देिख

सम्म िवशेष सहायता बाल स्याहार अनुदानका लािग स्वीकृ त ग�रएको छ।

यो समयाविधमा, तपा�को मािसक सहभु�ानी $0 �नेछ र तपा�ले इजाजतप� �ा� प�रवार गृह वा बाल स्याहार के न्� �योग गनर् स�ु �न्छ।
तपा�ले

भन्दा पिहले िन� कु राह� गनु�
र् न्छ भने, तपा�को बाल स्याहार योग्यता

सम्म जारी रहनेछ।

िन�मध्ये एउटामा सहभािगताको �मािणकरण उपलब्ध गराउने:

1.

रोजगार WAC 110-15-0045
स्वीकृ त भएको वकर् फस्ट ��याकलाप WAC 110-15-0040
आधारभूत खा� रोजगारी र �िशक्षण (BFET) / सफल रोजगार आरम्भ गनर्का लािग �ोतह� (RISE) WAC 110-15-0045
2.

तपा�को रोजगारको आम्दानीको �माणीकरण उपलब्ध गराउने। WAC 110-15-0012

3.

मा तपा�को अिधकार छ। तपा�सँग $

सहभु�ानी बाँक� छ,

तपा�ले ितनर् बाँक� रकम पूणर् �पमा भु�ानी गनुर्पछर् वा �दायक�ारा हस्ताक्षर

ग�रएको िलिखत सम्झौता उपलब्ध गराउनुपछर्। WAC 110-15-0030
तपा�ले आवश्यकताह� पूरा गनु�
र् द
ँ ैन भने, मािथका तपा�का लाभह�

मा समा� �नेछन्। WAC 110-15-0023

आवासहीनता समाना ग�ररहेका प�रवारह� 12 मिहनाको अविधमा एकपटक मा� यो िवशेष सहायताका लािग योग्य �न्छन्। तपा�

सम्म फे �र िवशेष सहायताका

लािग योग्य �नु�नेछैन।
यो बक्समा िचन्ह लगाइन्छ भने, हामीलाई तपा�को इजाजत�ा� बाल स्याहार �दायक को हो भनी जा� आवश्यक �न्छ। तपा�ले मािथको नम्बरमा हामीलाई फोन
गनर् वा तपा�को �दायकले पूरा गरे पिछ संल� ग�रएको फाराम �फतार् गनर् स�ु �न्छ।
तपा�लाई बाल स्याहार �दायक फे ला पानर्मा म�त आवश्यक �न्छ भने, तपा�ले 1-800-424-2246 मा बाल स्याहार सचेतना (Child Care Aware)लाई सम्पकर् गनर्
स�ु �न्छ
तपा�को �दायकलाई �दान ग�रने भु�ानीलाई अिधकार �दान गरे पिछ तपा�ले थप जानकारी भएको प� �ा� गनुर्�नेछ।
सहभु�ानी
सहभु�ानी भनेको बाल स्याहार लागतको तपा�को भाग हो र त्यसलाई िसधै तपा�को �दायकलाई भु�ानी ग�रनुपछर्। तपा�को सहभु�ानी तपा�को प�रवारको साइज र
तपा�को मािसक आम्दानीमा आधा�रत छ। य�िप, िवशेष सहायता �ा� गन� प�रवारह�ले आफ्नो सहभु�ानी अस्वीकार गरे का छन्:
बाट

सम्म तपा�को मािसक सहभु�ानी $0 �नेछ।

बाट

सम्म तपा�को मािसक सहभु�ानी $

�नेछ।
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तपा�को प�रवारको मािसक आम्दानी $

नाघ्छ वा संसाधनह� $1,000,000.00 नाघ्छ भने तपा�ले 10 �दनिभ�मा �रपोटर् गनुह
र् ोस्। WAC 110-15-0031

1.

प�रवारको साइज

2.

कू ल आ�जर्त आम्दानी (करभन्दा अगािड)

$

3.

स्व-रोजगारको आम्दानी (स्वीकायर् कटौितह� पिछ)

$

4.

अना�जर्त आम्दानी (SSI, SSA, �ा� बाल सहायता, एकमु� भु�ानीह�)

$

5.

जम्मा आम्दानी (लाइनह� 2 देिख 4 सम्म थ�ुहोस्)

$

6.

अदालतले बाल सहायता भु�ानी गनर् आदेश �दयो

$

7.

गणनायोग्य आम्दानी िनधार्रण गनुर्होस् (लाइन 5 बाट लाइन 6 घटाउनुहोस्)

$

(गणनायोग्य आम्दानी योग्यता तथा सहभु�ानी िनधार्रण गनर् �योग ग�रन्छ)
8.

सह-भु�ानी िन�ानुसार गणना ग�रन्छ:
गणनायोग्य आम्दानी मािसक

सहभु�ानी

संघीय ग�रबी स्तर (FPL) को 82% मा वा सोभन्दा तल

$15

FPL को 82% भन्दा माथी र 137.5% सम्म

$65

FPL को 137.5% भन्दा मािथ र 200% सम्म, http://www.del.wa.gov/publications/subsidy/docs/WCCC_copays.pdf हेनुर्होस्।
सुनुवाइका अिधकारह�
तपा� यस िनणर्यसँग असमथर् �नु�न्छ भने, तपा�ले यो कायार्लयमा सम्पकर् गरे र वा �शासक�य सुनुवाइह�को कायार्लयमा प�ाचार गरे र सुनुवाइका लािग अनुरोध गनर्
स�ु �न्छ, Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489। तपा�ले आफ्नो सुनुवाईको लािग:

• तपा�ले अिहले सुिवधाह� �ा� गनुर्�न्छ र जारी रा� चाहनु�न्छ भने यस कारवाहीको �भावकारी िमितमा वा सोभन्दा अगािड वा हामीले तपा�लाई यो
कारवाहीको बारे मा सूचनाप� पठाएको िमितबाट 10 �दन िभ� अनुरोध गनुर्पछर् वा

• तपा�ले यो प� �ा� गनुर्भएको िमितबाट 90 �दन िभ� अनुरोध गनुर्पछर्।
सुनुवाइमा, तपा�सँग आफ्नो �ितिनिधत्व गन�, आफ्नो �ितिनिधत्व वक�ल�ारा वा तपा�ले रोज्नुभएको कु नैपिन अन्य �ि��ारा गराउने अिधकार छ। कानूनी सेवाह�को
कायार्लयमा सम्पकर् गरे र तपा�ले िनशुल्क कानूनी सल्लाह वा �ितिनिधत्व पाउन स�ु �न्छ।
प�रवतर्नह� �रपोटर् गन�
1-877-501-2233 मा फोन गनुर्होस् वा 1-888-338-7410 मा फ्याक्स गनुर्होस्
अनलाइनमा: Washingtonconnection.org
प�ाचार गनुर्होस्:

DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
तपा�ले पेश गन� �त्येक पृ�मा तपा�को सेवा�ाही ID समवेश गनुह
र् ोस्।
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