CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

ናይ መደብ ድጐማ ኽንክን ህጻናት
(CCSP) ብቕዓት ደብዳበ - ፍሉይ
ሓገዝ ቤት ኣልቦነት ንዘጋጠሞም ስድራ

ቍጽሪ ተሌፎን ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

ቍጽሪ ፋክስ ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

መለለዪ ቝጽሪ ዓሚል

ዕለት

CCSP Eligibility Letter Special Assistance for Families
Experiencing Homelessness

ናይ ክንክን ህጻናት ናይ ስራሕ ርክብ

ስድራኹም ቤት ኣልቦነት ስለዘጋጠሞ፣ ካብ
ክሳብ
ፍሉይ ናይ ቆልዑ ክንክን ሓገዝ ድጎማ ንኽትወሃቡ ተፈቒድልኩም እዩ፡፡ ኣብዚ እዋን እዚ፣ እቲ ወርሓዊ
ናይ ሓበራዊ ክፍሊት $0 እንትኸውን ፍቓድ ዘለዎ ናይ ስድራ ገዛ ወይ ማእኸል መዉዓሊ ህፃናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፡፡
እዞም ዝስዕቡ ቅድም ኢልኩም እንተድኣ ጌርኩም
1.

ናይ ህፃናት ክንክን ብቕዑነትኩም ናብ

ክቕፅል እዩ

ካብዞም ዝስዕቡ ኣብ ሓዲኡ ናይ ተሳትፎ መረጋገፂ ኣቕርቡ:
ናይ ስራሕ WAC 110-15-0045
ዝፀደቐ ናይ ዎርክ ፈረስት ምንቅስቓስ WAC 110-15-0040
መሰረታዊ ምግብን ስራሕን ስልጠናን (BFET) / ዕዉት ስራሕ ንምጅማር ዘድሊ ምንጪ (RISE) WAC 110-15-0045

2.

ናይ ስራሕ እቶትኩም መረጋገፂ ኣቕርቡ፡፡ WAC 110-15-0012

3.

ቅድሚ ሕዚ ዝፀንሐ ሓበራዊ ክፍሊት $
፣ ዝተኣወድክምዎ ካብ
፡፡ እቲ ትእወድዎ ክፍሊት ብሙሉች ክትከፍሉ ኣለኩም ወይ ብቲ ኣቕራቢኹም
ዝተፈረመ ናይ ፅሑፍ ስምምዕነት ክተቕርቡ ኣለኩም፡፡ WAC 110-15-0030

እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ መለክዕታት ተዘይኣማሊእኹም ጥቕምታትኩም ኣብ

ዝውዳእ ይኸውን፡፡ WAC 110-15-0023

ቤት ኣልቦነት ዘጋጠሞም ስድራ ብ12 ኣዋርሕ ውሽጢ ሓደ ግዘ ጥራሕ ንዚ ፍሉይ ሓገዝ ብቑዓት እዮም፡፡ ክሳብ

ንፍሉይ ሓገዝ ብቑዕ ኣይትኾኑን፡፡

ኣብዚ ሳንዱቕ እንተድኣ ምልክት ጌርኩም፣ መንነት እቲ ፍቃድ ዘለዎ ኣቕራቢኹም ክንፈልጥ ኣለና፡፡ ብቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ቁፅሪ ክትድውሉልና ወይ እቲ
ዝተተሓሓዘ ቅጥዒ እቲ ኣቕራቢ ድሕሪ ምምልኡ ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም፡፡
ኣቕረብቲ ክንክን ህፃናት ኣብ ምርካብ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም ብ 1-800-424-2246 ኣቢልኩም ናይ ክንክን ህፃናት ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡
ነቲ ወሃብ ኣገልግሎትካ ዝኽፈል ገንዘብ ምስ ጸደቐ፡ ዝያዳ ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳበ ኽመጸካ እዩ።
ሓባራዊ ኽፍሊት
ሓባራዊ ኽፍሊት፡ ምስ ክንክን ህጻን ተተሓሒዙ ንዝህሉ ወጻኢታት ናትካ ምቅሊት ኰይኑ ብቐጥታ ንወሃብ ኣገልግሎት ዝኽፈል እዩ። ሓባራዊ ኽፍሊትካ ኣብ ብዝሒ
ኣባላት ስድራ ቤትካን ኣብ ወርሓዊ ኣታዊኻን ዝምርኰስ እዩ። እንተኾነኳ፣ ፍሉይ ሓገዝ ዝረኽቡ ስድራታት ሓበራዊ ክፍሊቶም ይንፀግ እዩ፡
ናቶም ወርሐዊ ናይ ሐበር ክፍሊት $0 ይኸውን ካብ
ወርሓዊ ሓባራዊ ኽፍሊትካ $ ኰይኑ

ካብ

እስካብ
ክሳዕ

.
እዩ።
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ናይ ስድራ ቤትካ ወርሓዊ ኣታዊ ኻብ $
ይግባእ። WAC 110-15-0031

ንላዕሊ እንተ ዀይኑ ወይ ሃብትኻ ኻብ $1,000,000.00. ንላዕሊ እንተ ዀይኑ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ኽትሕብር

1. ብዝሒ ኣባላት ስድራ ቤት
2. ሓፈሻዊ ኣታዊ (ግብሪ ቕድሚ ምኽፋልካ)

$

3. ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ብምስራሕ እትረኽቦ ኣታዊ (ፍቑድ ምጕዳል ድሕሪ ምግባርካ)

$

4. ዘይተቐበልካዮ ኣታዊ ምስ (SSI, SSA, እተቐበልካዮ ድጋፍ ህጻናት፡ ናይ ላምፕ ሳም ክፍሊት) ማዕረ

$

5. ድምር ኣታዊ (ኣብ ላዕሊ ኻብ መስመር 2 ክሳዕ 4 ዘሎ ደምር)

$

6. ቤት ፍርዲ፡ ንድጋፍ ህጻናት ክኽፈል ዝኣዘዞ

$

7. ተቖጻሪ ኣታዊ ወስን (ካብ መስመር 6 ክሳዕ 5 ዘሎ ኣጕድል)
(ተቖጻሪ ኣታዊ፡ ብቕዓትን ሓበራዊ ኽፍሊትን ንምውሳን ይሕግዝ)

$

8. ሓባራዊ ክፍሊት ብዝስዕብ መገዲ ይቕመር፦
ተቖጻሪ ኣታዊ

ወርሓዊ ሓባራዊ ክፍሊት

ካብ ፈደራል ደረጃ ድኽነት (FPL) ኣብ ወይ ትሕቲ 82%
$15
ካብ ፈደራል ደረጃ ድኽነት (FPL) ኣብ ወይ ልዕሊ 82% ከምኡውን ክሳዕ 137.5%
$65
ካብ ፈደራል ደረጃ ድኽነት (FPL) ልዕሊ 137.5% ከምኡውን ክሳዕ 200%፦
http://www.del.wa.gov/publications/subsidy/docs/WCCC_copays.pdf

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፦
• ኣብዚ እዋን እዚ ድጐማ ትቕበል እንተ ዄንካን ክቕጽል ትደሊ እንተ ዄንካን፡ እዚ ስጕምቲ እዚ ኣብ ዝውሰደሉ መዓልቲ ወይ ቅድሚኡ፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ እዚ ውሳነ
እዚ ምስ ኣፍለጥናካ ኣብ ዘሎ ኻብ 10 መዓልቲ ዘይበዝሕ እዋን ክትሓትት ይግባእ ወይ
• እዛ ደብዳበ እዚኣ ምስ በጽሓትካ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲ ኸተመልክት ይግባእ።
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
ኣብ ኢንተርኔት ርአ፦ Washingtonconnection.org
Mail: DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተቕርቦ ገጽ ወረቐት መንነትካ ግበር።
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