STATE OF WASHINGTON

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

መሕተቲ ቅጥዒ CCSP
CCSP Application

ዕለት፥
ወላዲ/መጕዚት

ቍጽሪ ጕዳይ

_____
ዕጸፍ

ዝኸበርካ ኣመልካቲ፥
ነዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ምስ ሃብካ፡ ናይ ህፃናት ክንክን ድጎማ ጠለብካ ክንምስርሖን ይግባኣካ እንተ ዀይኑ ክንውስንን ኢና።
• CCSP መሕተቲ ቅጥዒ (ዋላ’ውን ኣብ ንጥፈት ቅድም ስራሕ [WorkFirst] ሃልው፡ ነዚ ናይ ክንክን ህጻናት ፎርም ክትመልኦ ኣሎካ)፤
• ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ እቶት ስድራቤትካ ዜረጋግጽ ጭብጢ (ከም ቅዳሕ ቍራጽ ክፍሊታት፡ ደገፍ ቈልዓ፡ እቶት ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ተወሳኺ እቶት
ውሕስነት (SSI)፡ ከምኡ'ውን ማንም ኣባል ስድራቤትካ እተቐበሎ ዝዀነ ካልእ እቶት) ኣቕርብ። ሰሌዳ ስራሕካ ኣካትት። ብፕሮግራም ደገፍ (TANF) እዛ ክፍለሃገር ናይ እተቐበልካዮ ገንዘባዊ ደገፍ እቶት መርትዖ ክተቕርብ ኣየድልይን።
• ሓድሽ ቍጹር ሰራሕተኛ እንተ ዀይንካሞ ቍራጽ ክፍሊታት እንተ ዘይሃልዩካ፡ ካብ ኣስራሒኻ እተቘጸርካሉ ዕለት፡ ክንደይ ከም እተእትው ብሰዓት፡ ደሞዝካ፡
ከምኡ'ውን ውጥን ስራሕካ እንታይ ምዃኑ ወዘተ፡ ዜብርህ መግለጺ ክንቅበል ኢና። ኣስራሒኻ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኸረጋግጾ ዘይክእል እንተ ዀይኑ፡ ነቲ ብኣፍካ ወይ
ብጽሑፍ እትህበና መግለጺ ኽንቅበሎ ኢና። ስራሕ ከም ዘለካ ንምርግጋፅ ናይ ቃል ወይ ናይ ፅሑፍ መረጋገፂ ክትህበና ከለኻ ምስ ፀደቐ ቅዳሕ ቍራጽ ክፍሊታትካ
ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ክተቕርበልና ይግባእ።
• ዝኾነኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ጭብጢ ቤትፍርዲ ኰነ ምምሕዳራዊ እተኣዘዘ ክፍሊታት ደገፍ ቈልዓ (ዚምልከተካ እንተ ዀይኑ) ከምኡ’ውን ርአጋገጺ ናይቲ
እተኸፈለ ክፍሊታት።
ውላድካ ወይ ናይ ውላድካ ዕብየት ብዝግባእ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ ዘየሎ ወይ ንቤት ትምህርቲ ንኽትዳሎ ተወሳኺ ሓገዝ ከም እትደሊ ክትፈልጥ ትኽእል፡፡ እዚ ንምግባር
ብ 1-800-322-2588 ብምድዋል ናጻ ናይ ህፃናት ዕቤት ፈተና መጠይቕ ክትመልእ ትኽእል ወይ ተወሳኺ ንምፍላጥ ናይ ስድራ 123 መርበብ ናብ
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington ክድ፡፡
ህፃናት ድሕንነቶም ንኽሕሎ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኣለዎም፡፡ ጥቕዓት ህፃናት ኣካላውን ስምዒታውን ሓደጋ ክሳዕ ሞት ዘብፅሕን ድሕንነት ህፃናት ኣብ ሓደጋ እቱ፡፡ እቲ
ህፃን ጥቕዓት በፂሕዎ ኢልካ እንተኣሚንካ ናብ DSHS toll free ብ 1-866-END-HARM (1-866-363-4276) ደውል፡፡

CCSP APPLICATION
DSHS 14-417 TI (REV. 09/2018) Tigrigna

ወቕታዊ ናብዮት ቈልዑ
ኣመልከትቲ፥
• ኣብ ካውንቲታት ኣዳምስ፡ በንተን፡ ቺላን፡ ዳግላስ፡ ፍራንክሊን፡ ግራንት፡
ኪቲታስ፡ ኦካኖጋን፡ ስካጂት፡ ዋላ ዋላ፡ ዋትኮም ወይ ያኪማ ዚቕመጡ፤
• ሕርሻ ኣብ ዝሰረቱ ስራሕ ምሕራስ፡ ምፍራይ፡ እትዋት ወይ ምምስራሕ
ፍረታት ኣእዋም ወይ ኣእካል ዜካትት እተዋፈሩ ኪዀኑ ይግባእ።

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

መሕተቲ ቅጥዒ CCSP (CCSP Application)

ዕለት

ጐደሎ ሓበሬታ ስለ ኣገልግሎታትን ክፍሊትን ንዚወሃብ ፈቓድ ኬደናጕዮ ይኽእል። ብንጹር
ጸሓፍ ወይ ሓትም።

ስም ኣመልካቲ

ቍጽሪ መንነት ዓሚል

ዕለተ-ልደት

ኣድራሻ ኣመልካቲ

ቍጽሪ ማሕበራዊውሕስነት (SSN) (ብምርጫ)

ቍጽሪ ተሌፎን

ብሄር ኣመልካቲ

ጾታ ኣመልካቲ

ከተማ

ክፍለ-ሃገር

ዚፕ ኮድ

ተባዕታይ
ኣነስታይ
ስድራኻ ናይ ገዛ ስእነት ኣጋጢምዎ ድዩ?
እወ
ኣይፋል (እቶም ኣብነታት ዘካትትዎ: ብምኽንያት ስእነት ገዛ ወይ ኢኮኖምያዊ ስእነት ኣብ ሞተል፣ መዕቆቢ፣ መሰጋገሪ
ገዛ፣ መኪና፣ ህዝባዊ ቦታ፣ ወይ ምስ ካልእ ሰብ ተደቢልካ ምንባር፡፡
ንዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ህፃናት ድሕነት ኣገልግሎት ዝረኸበን ከም ሓደ ኣካል ጉዳይ ንናይ ህፃናት ሪፈር ዝተገበረ ህፃን ወላዲ ወይ ሕጋዊ መዕበይ ዲኻ?
እወ
ኣይፋል (ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ ናይቲ መመልቲ ከይዲ ንምስላጥ መሰል ከም ዘለካ ንምርግጋፅ ናብ 1-877-501-2333 ደውል፡፡)
ስም (ኣባሓጐ፡ ስምካ፡ ስም ኣቦ)

ኣብ ቤትካ ዚነብሩ ሓላፍነት እተሰከምካሎም ቈልዑ
ተባዕታይ/
ብሄር (መማረፂ)
SSN (ብምርጫ)
ኣነስታይ

ዕለተ-ልደት

ዜጋ ዩ.ኤስ. ወይስ ሕጋዊ
ተቐማጣይ

እወ

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

ዝምድና ምስ ኣመልካቲ

ኣሚን ወይ ኣብቲ ገዛ ዚነብር ናይቲ ቈልዓ ካልእ ወላዲ (ኣገዳሲ) ከም ዝኾንካ ምፍላይ

ምስ መፃመዲ ወይ ካልእ ወላዲ/ናይቶም ህፃናት መዕበይ ትነብርዶ?
እወ
ኣይፋል
ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ፣ መፃምዲ ዘይብሉ ወላዲ መረጋገፂ ቅጥዒ DSHS 27-164 መሊእኻ እዚ ምልክታ መልሱ፡፡
እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ እዚ ታሕቲ ዘሎ መረዳእታ ምላእ፡፡ባዓል ሓዳር ዲኻ?
እወ
ኣይፋል
መፃምዲ ወይ ካልእ ወላዲ ስም

SSN (ብምርጫ)

ዕለተ-ልደት

ዝምድና ምስ ኣብ ላዕሊ
እተዘርዘሩ ቈልዑ

ዝምድና ምስ ኣመልካቲ

ኣመልካቲ
ስም ኣስራሓይ፡ ንጥፈት WORKFIRST፡ ወይ ቤት-ትምህርቲ

ኣሚን ወይ ካልኣይ ወላዲ/መጕዚት
ስም ኣስራሓይ፡ ንጥፈት WORKFIRST፡ ወይ ቤት-ትምህርቲ

ኣድራሻ (ስራሕ፡ ንጥፈት WORKFIRST፡ ወይ ቤት-ትምህርቲ)

ኣድራሻ (ስራሕ፡ ንጥፈት WORKFIRST፡ ወይ ቤት-ትምህርቲ)

ቍጽሪ ተሌፎን

ቍጽሪ ተሌፎን

ዝጀመርካሉ ዕለት

ትሰርሕ እንተ ሃሊኻ፡ መኣስ መኣስ ኢኻ እትኽፈልን እትቕበሎ መጠን ገንዘብ ኣብ እዋን ክፍሊትን (ቅድሚ
ግብሪ፣ ቲፕ ሓዊሱ)?

ትሰርሕ እንተ ሃሊኻ፡ መኣስ መኣስ ኢኻ እትኽፈልን እትቕበሎ መጠን ገንዘብ ኣብ እዋን ክፍሊትን
(ቅድሚ ግብሪ፣ ቲፕ ሓዊሱ)?

ሰሙናዊ
ክልተ ሳዕ ኣብ ወርሒ

ኣብ ከክልተ ሰሙን
ወርሓዊ

ቅዳሓት ኣካትት (ንዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ)፥

ሰሙናዊ
ክልተ ሳዕ ኣብ ወርሒ

$

ወርሓዊ ምንጭታት እተኣከበ/ዘይተኣከበ እቶት ንዅላቶም ኣባላት ስድራቤት
ስም
ስም

ባዕለ-

ስራሕ (ሓፈሻዊ፡ ግብርታት ከይቘረጸ፡ እንተላይ መቝሽሽ)
ስራሕ ብውልቂ
መንግስታዊ ጊዝያዊ ሓገዝ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF፣ ABD፣ ወዘተ)

እተቐበልካዮ ደገፍ ቈልዑ
ማሕበራዊ ውሕስነት (SSI፡ SSA)
VA፡ ሓለፋታት ስንክልና፡ L&I፡ ወይ ሽቕለት-ኣልቦነት
ኣረጋውያን፡ ዕዉራን ወይ ስንኩላን (ድጐማታት ABD)
ንደገፍ ህፃናት ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ትኸፍልዶ?
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እወ

ዝጀመርካሉ ዕለት

ኣይፋል

ወርሓዊ መጠን: $

ኣብ ከክልተ ሰሙን
ወርሓዊ
ስም

$
ስም

ህሉው ሃብቲ

$1,000,000.00 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዀነ ሃብቲ ኣሎካዶ፧
እወ
ኣይፋል
ኣብነት ህሉው ሃብቲ፦ ጥረ ገንዘብ፡ ናይ ባንክ ሕሳብ፡ ብርኪ / ቦንድ፡ ናይ ወፍሪ ሕሳብ፡ ናይ ወፍሪ ቤት።
ሰሌ ዳንጥፈት ወላዲ/መጕዚት
ኣመልካቲ
ኣሚን ወይ ካልኣይ ወላዲ/መጕዚት
ንጥፈት (ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ንጥፈት WORKFIRST) ጊዜ ቅ.ቀ./ድ.ቀ. ኢልካ ሓብር።
ንጥፈት (ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ንጥፈት WORKFIRST) ጊዜ ቅ.ቀ./ድ.ቀ. ኢልካ ሓብር።
ናይ ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡
ንጥፈት WORKFIRST ሰሌዳኻ እንታይ ይመስል?

ሰኑይ

ናይ ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡
ንጥፈት WORKFIRST ሰሌዳኻ እንታይ ይመስል?

ሰሉስ
ረቡዕ
ሓሙስ
ዓርቢ
ቀዳም
ሰንበት
ናብዮት ቈልዓ ዚጅምረሉ ዕለት፥
ኣመልካቲ፥ ዝፍለጥ እንተ ዀይኑ፡ ክትከይድ ከሎኻ ጥራይ፡ ካብ ቦታ ናብዮት ቈልዓ ክሳብ ቦታ ንጥፈትካ (ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ወዘተ) ክንደይ ጊዜ ይወስደልካ?
ካልእ ወላዲ/መጕዚት፥ ዝፍለጥ እንተ ዀይኑ፡ ክትከይድ ከሎኻ ጥራይ፡ ካብ ቦታ ናብዮት ቈልዓ ክሳብ ቦታ ንጥፈትካ (ስራሕ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ወዘተ) ክንደይ ጊዜ
ይወስደልካ?
ስማት ቈልዑ

ሰሌዳ ንጥፈት ቈልዑ። ንተወሰኽቲ ቈልዑ፡ ሓበሬታኦም ዝሓዘ ተወሳኺ ወረቐት ኣተሓሕዝ።
ሰሌዳ ትምህርቲ
ሰሌዳ ናብዮት ቈልዑ
(ልክዕ መዓልታትን ሰዓታትን)
(ልክዕ መዓልታትን ሰዓታትን)

,
እቶም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ደቅኻ ኣብ እዋን ትምህርትን ኣብ እዋን ዕረፍቲ ኽረምትን ክንክን የድልዮም ድዩ፧
እወ
ኣይፋልን
መልስኻ ኣዎንታ እንተ ዀይኑ፡ ብኽብረትካ ንመጠን ክፍሊት ፍሉይ
ፍሉይ ድልየት ዘለዎ ቘልዓ ኣሎካዶ?
እወ
ኣይፋል
ድልየታት ዚምልከት ሓበሬታ ኣንሰራሕተኛ ናይቲ በዓል-መዚ ርኸቦ።
ምምዝጋብ ወሃብቲ ድምጺ
እቲ ኽፍሊ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ምዝገባ ወሃብቲ ድምጺ 1993፡ ምምዝጋብ ወሃብቲ ድምጺ የካይድ እዩ። ንኽትምዝገብ ምሕታት ወይ ድምጺ ንዘይምሃብ ምእባይ ነቲ
በዚ ትካል እዚ እትረኽቦ ኣገልግሎት ወይ መጠን ገንዘብ እቲ ድጐማ ኣይጸልዎን እዩ። ነዚ ናይ መመዝገቢ ወሃብቲ ድምጺ ዝዀነ ፎርም ኣብ ምምላእ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡
ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና። ሓገዝ እንተ ደሊኻ ምሕታትን ነቲ ሓገዝ ምቕባልን ናትካ ውሳነ እዩ። ንበይንኻ ዄንካ ነዚ መመዝገቢ ወሃብቲ ድምጺ ኽትመልኦ ትኽእል ኢኻ።
ዝዀነ ይኹን ሰብ ድምጺ ንምሃብ ኣብ እትገብሮ መሰልካ፡ ንምምዝጋብ ኣብ ምእባይ፡ ወይ ድማ ናትካ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ምምራጽ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ ምርጫ ኣብ
ምግባር ኢዱ ዘእተወ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ፡ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ጥርዓንካ ኸተቕርብ ትኽእል ኢኻ፦ Washington State Elections Office, PO Box
40229, Olympia WA 98504-0229 (1-800-448-4881).
ድምጺ ንምሃብ ክትምዝገብ ወይ ነቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኸተመሓይሾ ትደሊ ዲኻ፧
እወ
ኣይፋል
መሰላት መጋባእያ WAC 110-15-0280
ምስዚ ውሳነ ምስ ዘይትሰማማዕ፡ ምስዚ ቤትጽሕፈት ብምርኻብ ወይ ናብ Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA
98507-2489 ብምጽሓፍ መጋባእያ ክትጠልብ ትኽእል። መጋባእያኻ ክትጠልብ ዚግባኣካ፥
• ኣብቲ ወይ ቅድሚ እቲ እዚ ስጕምቲ ተግባራዊ ዚዀነሉ ዕለት ወይ መሓበሪ ካብ ዝሰደድናልካ ዕለት ካብ 10 መዓልታት ኣብ ዘይዛይድ ጊዜ፡ ሓለፋታት ትቕበል
እንተ ሃሊኻን ኪቕጽል ትደልዮ እንተ ዀይንካን፡ ወይ
• ነዚ ደብዳበ ካብ እተቐበልካሉ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት።
ኣብቲ መጋባእያ፡ ባዕልኻ ክትውከል፡ ብኣኽባሪ ሕጊ ኰነ ብዝሓረኻዮ ዝዀነ ካልእ ሰብ ክትውከል መሰል ኣሎካ። ምስ ቤትጽሕፈት ሕጋዊ ኣገልግሎታት ብምርኻብ፡ ነጻ
ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ውክልና ክትረክብ ትኽእል።
ኣብዚ ቃለ-ማሕላ፡ ብመሰረት መቕጻዕቲ ናይ ሓሶት ማሕላ (penalty of perjury)፡ ብኣይ እተወሃበ ሓበሬታ ክሳብ እቲ ንኣይ ዝርደኣኒ ሓቀኛ፡ ቅኑዕን ምሉእን ምዃኑን
ብዛዕባ እዚ ጕዳይ ብፍላጥ ሓሶት ሓበሬታ ምስ ዝህብ፡ ኣብ ሕጊ ክፍለ-ሃገር ዋሽንግተን ተቐሚጡ ከም ዘሎ፡ ኬቕጽዓኒ ከም ዚኽእል ከም ዝግንዘብን እምሕል ኣለኹ።
(RCW 74.08.055)
ፊርማ ቀዳማይ ወላዲ/ሕጋዊ መጕዚት

ዕለት

ፊርማ ካልኣይ ወላዲ/ሕጋዊ መጕዚት

ዕለት

ብምኽንያት ዓሌት፡ ሕብሪ ቈርበት፡ መበቈል ዓዲ፡ እምነት፡ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ወይ ስንክልና፡ ኣብ ስራሕ፡ ኣገልግሎታት፡ ወይ ዝኾነ መዳይ ንጥፈታት ናይዚ
ፕሮግራም ዝኾነ ሰብ ኣድልዎ ኣይኪፍጸሞን እዩ።
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