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SỐ HỒ SƠ

_____
GẤP

Quý vị đã yêu cầu trợ giúp từ WCCC để chi trả dịch vụ giữ trẻ được cung cấp bởi:
1.

Một người lớn vào nhà quý vị để lo liệu việc giữ trẻ; hoặc

2.

Một thân nhân hội đủ điều kiện trong gia đình của thân nhân.*

Để ủy quyền việc giữ trẻ, QUÝ VỊ phải:
Hoàn tất và ký tên vào Phần 2 của Đơn Xin Chương Trình Trợ Cấp Giữ Trẻ (CCSP) được đính kèm. Không để trống
bất kỳ thông tin nào. Người giữ trẻ cũng phải ký vào mẫu đơn này.
Người giữ trẻ phải hoàn tất mẫu đơn Ủy Quyền Về Phần Lý Lịch, DSHS 09-653. Nếu BẤT KỲ mục nào bỏ trống
hoặc không hoàn tất, đơn sẽ bị trả lại, các phúc lợi không được giải quyết và trì hoãn. Viết “không” khi nó không áp
dụng. Quá trình giải quyết có thể kéo dài hai đến ba tuần.
Nếu người giữ trẻ là một thân nhân hội đủ điều kiện* và giữ các con quý vị tại nhà của họ, bất kỳ người nào trong gia
đình này từ 16 tuổi trở lên cũng phải hoàn tất mẫu đơn Ủy Quyền Về Phần Lý Lịch. Quý vị cần phải yêu cầu các mẫu
đơn bổ sung nếu chọn hình thức giữ trẻ này.
Cung cấp một bản sao thẻ an sinh xã hội của người giữ trẻ.
Cung cấp một bản sao căn cước có hình của người giữ trẻ.
Xin cung cấp thông tin này trước

theo WAC 170-290-0135, 170-290-0143.

Xin gọi số dưới đây nếu quý vị có các thắc mắc.

Số Điện Thoại Trung Tâm Hỗ Trợ:
* Một thân nhân hội đủ điều kiện là ông/bà, cô, chú, ông/bà cố, bà cô hoặc ông chú, anh/chị lớn đang sống ngoài gia
đình trẻ hoặc thành viên trong gia đình của bộ lạc mở rộng theo RCW Chương 43.215.
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