ቍጽሪ ተሌፎን ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

ቍጽሪ ፋክስ ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

መለለዪ ቝጽሪ ዓሚል

ዕለት

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

ናይ መደብ ድጐማ ኽንክን ህጻናት
(CCSP) ብቕዓት ደብዳበ
CCSP Eligibility Letter

ወቕታዊ ክንክን ህጻናት
ናይ ክንክን ህጻናት ናይ ስራሕ ርክብ

ካብ ዕለት

ጀሚሩ ክሳዕ

በብወርሑ ንኽንክን ህጻናት ዝምልከት ወርሓዊ ኽፍሊት ክትቅበል ብቑዕ ኢኻ።

ኣብ ታሕቲ ኻብ ዘለዋ ሳጹናት ኣብ ሓንቲ ወይ ክልተ ምልክት እንተ ጌርካ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኽትህበና ይግባእ፦
1.

ነቲ ናይ TANF / Workfirst መመልከቲ ዝምልከት መስርሕ ምእንቲ ኸተማልእ ነቲ ዘቕረብካዮ መመልከቲ ነጽድቖ ኣለና። ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ብቑዕ
ምዃንካ እንተ ዘይተሓቢሩ፡ እቲ እትረኽቦ ድጐማ ዕለት
WAC 110-15-0020 ከምኡ እውን WAC 110-15-0110.

2.

ከቋርጽ እዩ።

ብመሰረት እቲ ንእትጽበዮ ደሞዝን ናይ ስራሕ መደብን ዝምልከት ዝሃብካዮ ቓል ናይ ብቑዑነትን ናይ ሓባር ክፍሊትኣጽዲቕናዮ ኣለና።
ነዚ ምስ ፈለጥካ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ፡ ነቲ ናይ ሓቂ ኣታዊኻ ኸተረጋግጽ ይግባእ፣ ከምኡ እንተ ዘይጌርካ እቲ እትረኽቦ ድጐማ ዕለት
ኸቋርጽ እዩ። WAC 110-15-0012፣ 110-15-0065 ከምኡ እውን 110-15-0110.

ናይ መረጋገጺ ኣብነታት ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል፦ ገና ዘይተኸፍለ ገንዘብ፡ ምስ ኣስራሒኻ ዝርከብ ታሪኽ ደሞዝ፡ ወይ ከኣ ስራሕ ካብ እትጅምር ኣትሒዝካ ዝረኸካዮ
ሓፈሻዊ ኣታዊ ዝገልጽ ምስ ኣስራሒኻ ዝርከብ መግለጺ። ምስዚ ደብዳበ እዚ፡ ኣስራሒኻ ዝመልኦ ናይ ስራሕ መረጋገጺ ፎርም ኣተሓሒዝና ኣለና። ናይ ሓባር ክፍሊትኩም
መረጋገፂ ምስ ኣእተውኩም ዳግማይ ዝስራሕ ይኸውን፡፡ ክተመልክቱ ከለኹም እቲ ሪፖርት ዝገበርክምዎ እቶትኩም ምስቲ ትኽክለኛ እቶትኩም ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ
እቶቱኩም ዳግማይ ይሕሰብን፣ ናብቲ ፈላማይ ናይ ብቑዑነት ደገፍ ዝመዓራረ ይኸውን፡፡ WAC 110-15-0085.
ነቲ ናይ ክንክን ህጻናት ኣገልግሎት ዝህበካ ኣካል ክኽፈሎ ምእንቲ ኽንፈቕድ፡ ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ሃበና፦
እተፈቕደ ናይ ንጥፈታት መደብ።

ናይቲ ወሃብ ኣገልግሎት ሓበሬታ።

ኣብ ላዕሊ ኣብ ዘለዋ ኽልቲአን ሳጹናት ምልክት እንተ ዘይተገይሩ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣየድልን እዩ። ነቲ ወሃብ ኣገልግሎትካ ዝኽፈል ገንዘብ ምስ ጸደቐ፡ ዝያዳ ሓበሬታ
ዝሓዘ ደብዳበ ኽመጸካ እዩ።
ፍቓድ ዘለዎ ንጥፈታት
ክንክን ህጻናት

ነዚ ዝስዕብ እተፈቕደ እዩ፦

ስራሕ
ፍቓድ ዘለዎ ናይ WorkFirst ንጥፈት
ቤት ትምህርቲ
ካልእ፦
መሰረታዊ ምግብን ስራሕን ስልጠናን (BFET) / ዕዉት ስራሕ ንምጅማር ዘድሊ ምንጪ (RISE)
ክንክን ህጻናት

ነዚ ዝስዕብ እተፈቕደ እዩ፦

ስራሕ
ፍቓድ ዘለዎ ናይ WorkFirst ንጥፈት
ቤት ትምህርቲ
ካልእ፦
መሰረታዊ ምግብን ስራሕን ስልጠናን (BFET) / ዕዉት ስራሕ ንምጅማር ዘድሊ ምንጪ (RISE)
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።
ወርሓዊ ሓባራዊ ኽፍሊትካ $15.00 ኰይኑ ኻብ
ወርሓዊ ሓባራዊ ኽፍሊትካ $ ኰይኑ
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ካብ

ክሳዕ
ክሳዕ

እዩ።
እዩ።

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 220% ናይ ስቴት ደገፍ ክንክን ህፃናትን ናይ ደገፍ መረዳእታ| DEL
ናይ ህፃን ዕብየት መረዳእታ
ውላድኩም ወይ ደቅኹም ኣብቲ ዝግባእ ናይ ዕብየት ደረጃ ከምዘለው ወይ ንቤት ትምህርቲ ድልዋት ንክኾኑ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡
እዚ ንምግባር፣ ብ 1-800-322-2588 ናብ ጥዕና ስድራ ህፁፅ መስመር ብምድዋል ብናፃ ናይ ዕብየት ምርመራ መጠይቕ ክትመልኡ ትኽእሉ ወይ ናብ Parent Help
123 መርበብ http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow washington ብምኻድ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ፡፡
ናይ ህፃናት ክንክን ኣፍልጦ ፅርየቱ ዝሓለወ ናይ ህፃናት ክንክን ንዝደልዩ ስድራታት ናፃ፣ ኣድልዎ ዘይብሉ መረዳእታን መወከስን ነቕርብ፡፡ ንናይ ቆልዑ ክንክን ኣፍልጦ ብ
1-800-446-1114 ክድውሉ ወይ ኣብ ኦንላይን ብ http://wa.childcareaware.org ርኸቡ፡፡
ብዛዕባ ሊቸንሳ ዘለዎ ናይ ህፃናት ክንክን ኣቕራቢ ኩነታት ድሕረ ባይታ፣ ናይ ሊቸንሳ ታሪኽ፣ ናይ ቁፅፅር ሪፖርት፣ ዝዝረብ ቋንቋን ተወሳኺ ነገራት ኣብ ናይ ህፃናት ክንክን
መቖፃፀሪ www.del.wa.gov/check ክትረኽቡ ትኽእሉ፡፡
ህፃናት ድሕንነቶም ክሕሎ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኣለዎም፡፡ ጥቕዓትን ሸለልትነትን ህፃናት ኣካላውን ስምዒታውን ኢሉ እውን ናብ ሞት ከብፅሖም ዝኽእል ናይ ድሕንነት
ስግኣት እዮም፡፡ ዝኾነ ህፃን ናይ ጥቕዓት ወይ ሸለልትነት ተጠቃዒ እዩ ኢልኩም እንተድኣ ጠርጢርኩም ብ1-866-END-HARM (1-866-363-4276) ናብ DSHS
ብናፃ ክትድውሉ ትኽእሉ፡፡
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
ሜይል፡ DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተቕርቦ ገጽ ወረቐት መንነትካ ግበር።
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