STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

ናይ ስድራ፣ መሓዛን ጎረቤትን (FFN) ናይ ገዛ/ዘመድ ንውሳነ ዝጽበ ደብዳበ
Family, Friend and Neighbor (FFN) In-Home / Relative Pending Letter
ዕለት:
ቍጽሪ ተሌፎን ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

ቍጽሪ ፋክስ ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል

ናይ ዓሚል ኣመልካቲ ቁጽሪ

ምስ ስራሕ ህጻናት ዝተዛመዱ ክንክን ንናይ ንዝውሃብ ናይ ህጻን ክንክን ንምግባር ክትሕግዝ ትሕተት ኣለኻ፡፡
1.

ዘመድ ዘይኮነ(መሓዛ ወይ ጎረቤት ናብ ገዛኻ ናይ ህጻን ክንክን ክሰርሕ ዝመጸ ወይ

2. ሕጋዊ ዝኾነ ዘመድ(ስድራ) ኣብ ናይ ዘመድ ገዛ ወይ ሕጋዊ ዘመድ ናይ ህጻን ክንክን ንምስራሕ ካብ ናብ ገዛኹም ዝመጸ
ብኽብረትካ ኣብዚ ደብዳበ ክፍሊ 1 & 2 ዘለው መምርሕታት ኣምቢብካ ተገንዘብ፡፡
ክፍሊ1. ቅድሚ ክፍሊት ምፍቃዱን እቲ ኣቕራቢ ብ ክፍሊ ህጻናትን፣ መናእሰይን ስድራን (DCYF) ምጽዳቑ
ኩሉም ስድራ፣ መሓዛን ጎረቤትን ኣቕረብቲ ዕድመኦም 18 ወይ ልዕሊኡ ክኸውን ኣለዎ፡፡ እቲ ናይ ምጽዳቕ ከይዲ ንምጅማር ኩሎም ስድራ፣
መሓዛን ጎረቤትን እዚ ዝስዕብ ክገብሩ ኣለዎም
ደረጃ 1. ናይ ተጠቃሚ ዓርሰ መግለጺ ኣብ WA ናይ ኣቕራቢ ፓርታል ዝሓዘ ኣብ dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn
ምምላእ፡፡
ደረጃ 2. ናይ ጠቃሚ ኣርሰ መግለጺ ኣብ MERIT ኣብ dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit ምምላእ
ደረጃ 3. እቲ ተንቀሳቓሲ መረጋገጺ ድሕረ ባይታ(PBC)ኣብ MERIT ምስመላእኹም እቲ ናይ ኣጻብዕቲ ዓሻራ ከይዲ ብኸመይ ከምእትቕበሉ
መምርሕታት ክትቅበሉ ኢኹም፡፡ ንናይይ ማመልከቻን ናይ ኣጻብዕቲ ዓሻራን እዚ ቁጽሪ ተጠቐም ናይ SU ማመልከቻ ቁጽሪ:

፡፡

ሕቶታት ምስዝህልወኩም DCYF - 1-866-482-4325 Option #8.
ደረጃ 4. ሕጋዊ ቅዳሕ ቅቡል ማሕበራዊ ደሕንነት ካዲን ብመንግስቲ ዝተውሃበ ናይ ፎቶ መፍለይን ከም ፍቓድ መግንሒ መኪና፣ ዋሺንግተን ስቴት
መፍለይ ወይ ፓስፖርት ልኣኽ ወይ ኣብ WA ናይ ኣቕራቢ ፖርታል ኣብ dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn ጸዓን፡፡
ብመሰረት ናይ ህጻንን እቲ ክንክን ዝወሃበሉ ቦታን ንናይ ኣቕራቢ ምጽዳቕ ተወሰኽቲ ከይድታት ኣገደስቲ እዮም፡፡
ዘመድ- ዘይኮነ

ዘመድ (ናይ ስድራ ናይ ስጋ ርክብ፣ መርዓ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ኣዋጅ)

ምስቲ ህጻን ዘይዛመድ ኣቕራቢ:

ምስቲ ህጻን ዝዛመድ ኣቕራቢ

a)

መሓዛ; ወይ

a)

ካብቲ ናይ ህጻን መንበሪ ወጻኢ ዝነብር ዓብይ ሰብ ወይ ሓው/ሓፍቲ

b)

ናይ ወላዲ ጎረቤት

b)

ኣቦ/እኖ ሓጎ(ከምኡ ዓበይቲ፣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓበይቲ)

c)

ሓፍቲ እኖ ወይ ሓው ኣቦ(ከምኡ ዓበይቲ፣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓበይቲ)

d)

ካልኦት ብስጋ መርዓ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ስድራ ዝኾኑ

ናይ ህጻን ክንክን ኣብ ናይ ህጻን ወላዲ ጥራሕ ይፍቀድ

ናይ ህጻን ክንክን ኣብ መንበሪ እቲ ኣቕራቢ ወይ ኣብ መንበሪ እቲ ህጻን
ይፍቀድ

ንናይ መበገሲ ምጽዳቕ ተወሰኽቲ መለክዕታት የለውን–ንናይ

እቲ ክንክን ኣብ መንበሪ ኣቕራቢ እንድኣኮኑ እቲ ኣቕራቢ ምስ ኣዝማድ

መለክዕታት{2 ክፍሊ ርአ ን ኣብ ከይዲ ዘሎ ሕጋውነት

ዝነብን ደረጃ1፣2 ን 3 ልዕሊኡን ዘማልኡ ኩሎም ዕድመኦም 16 ልዕሊኡን
ዝኾኑ ውልቀሰባት ክህልዎም ኣለዎ፡፡
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ገጽ1 ከ 3

ክፍሊ 2. ድሕሪ ብ ምጽዳቕ እቲ ኣቕራቢኻ ክሳብ ዝጸድቕ ወይ ክንክን ክሳብ ዝጅመር ክፍሊት ኣይጅመርን፤ ድሒሩ እዩ ዝጅመር፡፡
WAC 110-15-0125
ንትርፊ ሕጋዊ ክፍሊት ኩሎም ኣዝማድ ዘይኮኑ(መሓዛን ጎረቤትን) ኣዝማድን(ስድራ) ኣቕራቢ ናይ ግድን፡
A. ኣብ ፈለማ ቴስዓ(90) መዓልታት እቲ ክፍሊት ካብዝተጀመረሉ ክመልኡ ኣለዎም፤ DCYF ኤሌክትሮኒክ ኣቴንዳንስ ትራኪንግ ስልጠና፡፡ ንናይ
ስልጠና ሓበሬታ ኣብ dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training ወይ ኣብ ናይ
ኤሌክትሮኒክ ኣቴንዳንስ ትራኪንግ ስርዓት ብ DCYF ዝጸደቐ ኣብ dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronicattendance-system፡፡
B. ንሕድሕድ ህጻን ዝተውሃበ ክንክን ናይ ምፍላምን ምዝዛመን ሰዓታት ንምእታው ኤሌክትሮኒክ ኣቴንዳንስ ስርዓት ብምጥቃም ኣብ ሕድሕድ
ወርሒ እቲ ኤሌክትሮኒክ ሪከርድታት ን DCYF ሃብ፡፡
C. እቲ ሓበሬተኦም ኣብ WA ኮምስ ኣቕራቢ ፖርታልን MERIT ዝተመሓየሸ ምስ ናይ ሕጋዊ ስም፣ ኣድራሻ፣ ኢመይልን ቁጽሪ ቴሌፎንን ሓዝ፡፡
(ክፍሊ 1: ደረጃታት 1ን 2 ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ)
D. ናይ ተንቀሳቓሲ መረጋገጺ ድሕሪባይታ ዝተመሓየሸ ርአ(በብ 3 ዓመት ኣገዳሲ እዩ)፡፡ (ክፍሊ 1: ደረጃ 3 ኣብ ገጽ)
እዞም ዝስዕቢ ተወሰኽቲ ኣብ ከይዲ ዘለው ናይ ሕጋውነት መለክዕታት ንኣቕረብቲ ብመሰረት ምስቲ ህጻን ዘሎ ርክብን ዝውሃበሉ ቦታን እዮም
ዘመድ ዘይኮነ ኣቕራቢ

ሕጋዊ ናይ ዘመድ ኣቕረብቲ

ናይ ህጻን ክንክን ኣብናይ ህጻን ገዛ ጥራሕ ይፍቀድ

ናይ ህጻን ክንክን ኣብ ናይ ኣቕራቢ ወይ ህጻን ገዛ

1. እቲ ክፍሊት ካብ ዝተጀመረሉ ኣብዘለው 90 መዓልታት፤ ምላእ

1. እቲ ናይ ህጻን ክንክን ኣብ ናይ ዘመድ ኣቕራቢ ገዛ ክወሃብ እንከሎ
ዕድሚኦም 16 ልዕሊኡን ዝኾኑ

a) DCYF ናይ ጥዕናን ድሕነትን ስልጠና ወይ ናይ DCYF

a) ምስቲ ዘመድ ኣቕራቢ ዝነብሩተንቀሳቓሲ ድሕረ ባይታ መረጋገጺ

ዘይምውሰድ መረጋገጺ ምህላው ብ WAC 170-291-

ዝተመሓየሸ (በብ 3 ዓመት ዘድሊ) ክሕዝዎ ኣለዎም፡፡

0025(2)(b)፡፡ እቲ DCYF ናይ ጥዕናን ድሕነትን ስልጠና
ኦንላይን ኣብ dcyf.wa.gov/services/early-learning-

b) ምስ ናይ ዘመድ ኣቕራቢ ንምንባር ክትትልም እንከለኻ ቅድሚ

providers/ffn ክርከብ ይኽእል;

ናብቲ ኣቕራቢ ም|ኻድካ ተንቀሳቓሺ መረጋገጺ ድሕሪ ባይታ

b) ናይ ህጻን፣ ቆልዓን ዓብይን ሓገዝ ካርዲፑልሞናሪ ዳግም
ውነ ምምላስ ስልጠና (CPR) ዛዝም፡፡

ክህልወካ ኣለዎ፡፡
2. ኣብዚ ቴክኒካዊ ሓገዝ ናይ ተሌፎን ጻውዒት እቲ ክፍሊት ካብ ዝጅመር

c) እቲ ናይ መዛዘሚ ዕለት ናይ CPR.ፈላማይ ሓገዝ ስልጠኛ
ኣብ ውሽጢ MERIT ኣብ
dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit
ኣእቱ፡፡ ናይ CPR/ፈላማይ ሓገዝ ስልጠና(ካርዲ፣ ወረቐት
ምስክር ወይ ናይ መምህር ደብዳበ ን DCYF ሃብ ወይ ኣብ
dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn
ጸዓን፡፡

ኣብ ውሽጢ ቴስኣ መዓልታትን ድሕሪ እቲ ፈለማይ ጻውዒት ተሌፎን
በብዓመቱ ምስታፍ፡፡ እዚኦም መለክዕታት ንኣዝማድ አ ቕራቢ ተግባረዊ
ይኾኑ፤ እዚ ዝስዕብ ዘይኮኑ:
a) ካብቲ ናይ ህጻን መንበሪ ወጻኢ ዝነብሩዓበይቲ ኣሕዋት
b) ኣቦ/ኣዶ ሓጎ ወይ ቅድሚ፤ኣባ/እኖ ሓጎ
c) ሓፍቲ እኖ ወይ ሓው ኣቦ

2. እቲ ስልጠና ምስተዛዘመ ኣብ ውሽጢ 45 መዓልታት ን DCYF
WCCC ናይ ገዛ ጥዕናን ድሕነትን ውዕል በቲ ኣቕራብን ብኣኻን
ወላዲ ዝተኸተመ ኣብቲ ውዕል ዝተኻተቱ ርእስታትን ጉዳያትን
እቲ ምይይጥን ዝተገምገምን የርኢ፡፡
3. ኣብ ናይ ህጻን መንበሪ ዓመታዊ ዑደት ምስታፍ DCYF ፍቓድ
ስፔሻሊስት ናጻ ይገብሮ፣ ንስኻ ወላዲ ክትህሉ እንከለኻ፡፡ ናይዚ
ዑደት ዕላማ ንስኻን ኣቕራቢኻን ምስቲ ጥዕናን ድሕነትን
መለክዕታት ይጠኣዓሙ ከምዘሎው ንምርግጋጽ፣ ናይቱ ህጻን
ክንክንን ከባቢ እቲ ኣቕራቢ ምስ ህጻን ዘለዎ ርክብ ንምዕዛብን
ኣብ ጥዕናን ድሕንትን ኣተገባብራ ንምመምይያጥን እዩ፡፡
4. DCYF ዝጸደቐ ናይ ጥዕና ድሕነትን ስልጠና እንተውሓደ
ብብዓመቱ ምምላእ፡፡
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ናይ ህፃናት ክንክን ኣፍልጦ ፅርየቱ ዝሓለወ ናይ ህፃናት ክንክን ንዝደልዩ ስድራታት ናፃ፣ ኣድልዎ ዘይብሉ መረዳእታን መወከስን ነቕርብ፡፡ 1-800-4461114 ደውል ወይ ኦንላይን ኣብ childcareaware.org፡፡
ፍቓድ ዘለዎ ናይ ህጻን ክንክን ድሕረ ባይታ መረጋገጺ ኩነታት፣ ናይ ፍቓድ ታሪኽ፣ ናይ ክትትል ሪፓርታት፣ ዝዝረብ ቋንቋን ካልእን ንምርካብ ኣብዚ
ዝስዕብ ርአ፡ ናይ ህጻን ክንክን መረጋገጺ ኣብ findchildcarewa.org፡፡
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 parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington ብምኻድ
ተወሳኺ ሓበሬታ 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 ብ 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276) ናብ DSHS ብናፃ ክትድውሉ ትኽእሉ፡፡
ብዛዕባ ቀጸልቲ ደረጃታት ወይ ኣብ ከይዲ ዘሎ ሕጋውነት ሕቶታት ምስዝህልውኻ ብኸብረትካ ናብ ናይ ኣሚል ኣገልግሎት ማእኸል ብ 1877-501-2233 ደውል፡፡
ኣቕራቢኻ ብዛዕባ እቲዘ ጸደቐ ከይዲን መለክዕታትን ሕቶ ምስዝህልዎ ንፍቓድ ዘይሕተት ስፔሻሊስት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ከዛርብ ኣለዎ፡
1-866-482-4325 #8 ናብ dcyf.ffn@dcyf.wa.gov ኢመይል ግበር፡፡
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