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CCSP Denial Notice

ви надіслали нам запит про допомогу з доглядом за дитиною/дітьми за Програмою пільг для
догляду за дітьми (Child Care Subsidy Program). Вашу заяву було відхилено з таких причин:
Ви відкликали ваш запит про допомогу з доглядом за дітьми. WAC 110-15-0120
У вас немає дітей, що мають право на догляд на підставі WAC 110-15-0005.
Ваш рід діяльності не задовольняє умовам WAC 110-15-0040, 110-15-0045 або 110-15-0050.
Ваш прибуток перевищує рівень максимально допустимого прибутку, який дає право участі у програмі, на
підставі WAC 110-15-0005.
Розмір ваших ресурсів перевищує рівень максимально допустимих ресурсів, який дає право участі у
програмі, на підставі 110-15-0022.
Ви не заплатили або не забезпечили оплату в рамках сумісних виплат на підставі WAC 110-15-0030.
Ви не надали необхідної інформації на підставі WAC 110-15-0012, щоб визначити ваші права.
ми запитали про таке:
Інше:

У разі виникнення будь-яких питань, зверніться до нас телефоном за номерами, що зазначені вище.

Право на слухання
Якщо ви не згодні з цим рішенням, ви можете просити про проведення слухання, зв’язавшись з цим офісом або
написавши до Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Ви мусите подати запит
про слухання:
• Станом на або до дати вступу рішення в силу або не пізніше ніж через 10 днів після відправлення нами
повідомлення про це рішення, ЯКЩО ви отримуєте пільги зараз та бажаєте отримувати їх у майбутньому, або
Впродовж 90 днів від дати отримання вами цього листа. Під час слухання ви маєте право представляти самого(-у)
себе, бути представленим(-ою) адвокатом або особою на ваш вибір. Ви можете отримувати безкоштовні юридичні
поради або захист, якщо звернетеся до офісу юридичних послуг.
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