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GẤP LẠI

Quý vị đã yêu cầu một trong số các thay đổi sau đây về việc sắp xếp giữ trẻ FFN hiện tại của quý vị:
Quý vị hoặc nhân viên giữ trẻ của quý vị muốn thay đổi địa điểm giữ trẻ.
Quý vị muốn nhân viên giữ trẻ của quý vị bắt đầu trông coi một trẻ mới.
Khác:

.

Trước khi DSHS có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào về việc ủy quyền của quý vị, nhân viên giữ trẻ của quý vị phải liên
hệ đầu tiên với Sở Thiếu Nhi, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình (DCYF) để bắt đầu quy trình thay đổi.
Xin yêu cầu nhân viên giữ trẻ của quý vị bắt đầu yêu cầu thay đổi này, trong hồ sơ nhân viên giữ trẻ WA Compass của
họ tại https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn. Để liên hệ với DCYF, hãy gọi 1-866-482-4325 #8,
hoặc email dcyf.ffn@dcyf.wa.gov. Sau khi DCYF đã giải quyết yêu cầu này, họ sẽ thông báo cho chúng tôi biết để
chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi được chấp thuận về ủy quyền chi trả.
Thông Tin Khác
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.
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.
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).
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Trung Tâm Liên Hệ Dịch Vụ
Khách Hàng được liệt kê trên đây.
FFN PROVIDER CHANGE LETTER
DSHS 14-417B VI (07/2018) Vietnamese

