CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

Paunawa sa Pagtanggi ng
CCSP
CCSP Denial Notice

NUMERO NG TELEPONO NG SENTRO
NG PAKIKIPAG-UGNAYAN NG
SERBISYO SA PAROKYANO

NUMERO NG FAX NG SENTRO NG
PAKIKIPAG-UGNAYAN NG
SERBISYO SA PAROKYANO

NUMERO NG PAGKAKAKILANLAN SA
KLIYENTE

PETSA

Noong
humiling ka ng tulong sa pangangalaga ng bata mula sa Programang Subsidiya ng Pangangalaga
sa Bata (Child Care Subsidy Program. Tinanggihan ang iyong aplikasyon dahil:
Iniurong mo ang iyong kahilingan para sa tulong na pangangalaga ng bata. WAC 110-15-0120
Wala kang karapat-dapat na anak sa ilalim ng WAC 110-15-0005.
Ang iyong mga ginagawa ay hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng WAC 110-15-0040, 110-15-0045, o
110-15-0050.
Ang iyong kita ay nasa taas ng pinakamataas na pinapahintulutan para sa pagiging karapat-dapat sa ilalim ng
WAC 110-15-0005.
Ang iyong pinagkukunan ay nasa taas ng pinakamataas na pinapahintulutan para sa pagiging karapat-dapat
ayon sa WAC 110-15-0022.
Nabigo kang magbayad, o makipag-ayos upang magbayad, ng iyong copayment ayon sa WAC 110-15-0030.
Hindi mo ibinigay ang mahalagang kinakailangan ayon sa WAC 110-15-0012 upang masuri ang iyong pagiging
karapat-dapat.
Noong

hiniling namin:

Iba:

Kung mayroon kang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa mga numero sa itaas.

Mga Karapatan sa Paglilitis
Kung hindi ka sang-ayon sa kapasyahang ito, pwede kang humiling ng paglilitis sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan
sa opisinang ito o sumulat sa Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Kailangang
mong hilingin ang iyong paglilitis:
• Sa o bago ng epektibong petsa ng kilos na ito o hindi hihigit sa 10 araw pagkatapos naming maipadala ang abiso ng
kilos na ito sa iyo, KUNG Nakakatanggap ka ng mga benepisyo ngayon at gusto mong magpatuloy ang mga ito, o
Sa loob ng 90 araw ng petsang natanggap ang sulat na ito. Sa paglilitis, may karapatan kang katawanin ang sarili,
katawanin ng abogado o kahit sinong tao na pipiliin mo. Maaari kang kumuha ng libreng legal na payo o pagkatawan sa
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng mga serbisyong legal.
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