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Quý vị hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp giữ trẻ không có khoản đồng chi trả hàng tháng bắt đầu
và kết thúc
.
Xin cung cấp thông tin nhân viên giữ trẻ của quý vị để chúng tôi có thể ủy quyền chi trả. Quý vị có thể cung
cấp thông tin đó qua điện thoại theo số 1-877-501-2233, trực tuyến tại www.washingtonconnections.org, hoặc
trực tiếp tại văn phòng DSHS địa phương của quý vị.
Quý vị chịu trách nhiệm:
Quý vị phải báo cáo các thay đổi này
• Cung cấp cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể xác
định việc hội đủ điều kiện của quý vị và ủy quyền các khoản
• Trong vòng năm (5) ngày kể từ lúc bắt đầu giữ trẻ của
chi trả giữ trẻ phù hợp.
nhân viên giữ trẻ của quý vị;
• Chọn một nhân viên giữ trẻ được cấp phép đáp ứng các yêu
• Trong vòng 10 ngày kể từ lúc thay đổi địa chỉ hoặc số
cầu của WAC 110-15-0125 hoặc WAC 110-15-3750 và thực
điện thoại nhà của quý vị;
hiện việc sắp xếp giữ trẻ của riêng quý vị.
Không bắt buộc quý vị báo cáo các thay đổi sau đây,
• Hợp tác với quy trình tái xét bảo đảm phẩm chất để duy trì
nhưng thực hiện như vậy để có thể gia tăng việc ủy
việc hội đủ điều kiện hưởng CCSP. Quý vị trở nên không hội
quyền giữ trẻ của quý vị:
đủ điều kiện hưởng các phúc lợi CCSP trong khi quyết định
• Quý vị cần nhiều giờ giữ trẻ hơn số giờ được ủy quyền
không hợp tác vì lý do bảo đảm phẩm chất và vẫn không hội
hiện nay;
đủ điều kiện cho đến khi quý vị đáp ứng các yêu cầu bảo
• Người nào đó dọn vào hoặc dọn ra khỏi hộ gia đình quý
đảm phẩm chất. WAC 110-15-0030
vị;
• Hợp tác với chuyên viên điều tra chương trình truy tìm sớm
Không đáp ứng bất kỳ trong số các trách nhiệm này
vấn đề gian lận (FRED). Nếu quý vị từ chối hợp tác (cung
có thể dẫn đến một khoản chi trả quá mức hoặc chấm
cấp thông tin được yêu cầu) với chuyên viên điều tra, việc đó
dứt các phúc lợi của quý vị.
có thể ảnh hưởng đến các phúc lợi của quý vị.
• Ghi nhận việc giữ con quý vị bằng cách sử dụng một hệ
thống chấm công điện tử mỗi ngày mà họ đến giữ trẻ. Nhân
viên của quý vị có thể trình cho quý vị cách thức thực hiện
việc này.
Các Quyền Của Quý Vị:
• Tôi có thể yêu cầu một giám sát viên hoặc quản trị viên tái
• Tôi sẽ được đối xử lịch sự và công bằng bất kể chủng tộc,
xét một quyết định hoặc hành động ảnh hưởng đến các
màu da, chính kiến, nguyên quán, tôn giáo, tuổi tác, giới tính,
phúc lợi của tôi mà không ảnh hưởng đến quyền của tôi
khuyết tật hoặc sinh quán của tôi.
đối với một phiên điều trần.
• Tôi sẽ được xác định việc hội đủ điều kiện CCSP trong vòng
• Tôi có thể có dịch vụ phiên dịch viên hoặc biên dịch viên
30 ngày kể từ ngày nộp đơn xin của tôi.
trong thời lượng hợp lý và không trả một khoản chi phí
• Tôi sẽ được thông báo, bằng văn bản, về các quyền và trách
nào.
nhiệm pháp lý của tôi liên quan đến các phúc lợi CCSP.
• Tôi có thể chọn nhân viên giữ trẻ của tôi miễn là nhân viên
• Thông tin của tôi sẽ được chia sẻ với các cơ quan khác khi
giữ trẻ này đáp ứng các yêu cầu trong WAC 110-15-0125.
được yêu cầu theo quy định của liên bang hoặc tiểu bang.
•
Tôi có thể yêu cầu chuyên viên điều tra chương trình truy
• Tôi sẽ nhận được một thông báo bằng văn bản ít nhất 10
tìm sớm vấn đề gian lận (FRED) từ nha điều tra gian lận
ngày trước khi tiểu bang thực hiện các thay đổi để giảm bớt
(DFI) trở lại vào lúc khác. Tôi không phải cho chuyên viên
hoặc ngưng lại các phúc lợi ngoại trừ được nêu rõ trong
điều tra vào nhà tôi. Yêu cầu này sẽ không ảnh hưởng
WAC 110-15-0120.
đến việc hội đủ điều kiện để hưởng các phúc lợi của tôi.
• Tôi có thể yêu cầu một phiên điều trần nếu tôi không đồng ý
Nếu tôi từ chối hợp tác (cung cấp thông tin được yêu cầu)
với một quyết định liên quan đến hồ sơ CCSP của tôi.
với chuyên viên điều tra, việc đó có thể ảnh hưởng đến
các phúc lợi của tôi.
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Thông Tin Phát Triển Của Trẻ
Quý vị có thể biết nếu quá trình phát triển con nhỏ hoặc con của quý vị đang theo dõi hoặc nếu con quý vị cần luyện tập
thêm một chút để sẵn sàng đến trường. Để thực hiện điều này, quý vị có thể hoàn tất bản câu hỏi sàng lọc quá trình
phát triển trẻ miễn phí bằng cách gọi Đường Dây Nóng Sức Khỏe Gia Đình theo số 1-800-322-2588 hoặc đi đến trang
web Trợ Giúp Phụ Huynh 123 http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington để biết thêm
thông tin về điều đó.
Child Care Aware cung cấp thông tin không thiên vị, miễn phí và giới thiệu cho các gia đình tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ chất
lượng cao. Để liên hệ với Child Care Aware quý vị có thể gọi 1-800-446-1114 hoặc trực tuyến tại
http://wa.childcareaware.org.
Quý vị có thể 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 ở Kiểm Tra Giữ Trẻ tại www.del.wa.gov/check.
Trẻ em có nhân quyền cơ bản để được an toàn. Ngược đãi và bỏ mặc là mối đe dọa an toàn của trẻ em bằng cách đặt
chúng vào tình trạng nguy cơ tổn thương về thể chất và cảm xúc và thậm chí tử vong. Nếu quý vị nghi ngờ một trẻ là
nạn nhân bị ngược đãi, bỏ mặc, hãy gọi số điện thoại miễn phí DSHS tại 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 98507-2489. 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 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: Washingtonconnection.org
Gởi thư: DSHS Contact Center
PO BOX 11699
TACOMA WA. 98411
Bao gồm ID Thân Chủ của quý vị ở mỗi trang quý vị nộp.
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