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तपा� बाल स्याहार अनुदान लाभह�को लािग योग्य रहनु�न्छ, तर तपा�को स्वास्थ्य स्याहार �दायकलाई गरे का भु�ानीह�

, िन�मा सूचीब� ग�रएका

बालबािलका लािग समा� �नेछ।
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तपा�को रोजगारी समा�ीको कारण िन�मा संकेत ग�रएको छ:
उ� आवश्यकताह� मािथ सूचीब� ग�रएका समाि� िमितमा पूरा ग�रएको छैन भने तपा�को अनुमित�ा� बाल स्याहार �दायकले �ारिम्भक सफल कायर्�मका
आवश्यकताह� पूरा गनुर्�� र िव�ालयमा बालबािलकाह� नभएकाको लािग बाल स्याहार अनुदान भु�ानीह� �ा� गनर् उपरान्तसम्म योग्य �नु�नेछैन। WAC
110-15-0125.
तपा�को बाल स्याहार �दायकलाई गन� भु�ानीह�,

,

मा समा� �नेछ �कनभने WAC 110-15-0125. अन्तगर्त तपा�को �दायक अयोग्य �नु�न्छ ।

तपा�को प�रवार, साथी तथा िछमेक� (FFN) स्वास्थ्य स्याहार �दायकलाई गन� भु�ानीह�,
�दायकले आवश्यकताह� पूरा नग�रएको कारण

,WAC 110-16-0015 अन्तगर्त जारी स्वीकृ ितको लािग

समा� �नेछ। मािथ सूचीब� ग�रएका समाि� िमितह�ले आवश्यकताह� पूरा गरे को छैन भने, सबै

भु�ानीह� रो�कनेछ। �दायकले 1-866-482-4325 #8 वा dcyf.ffn@dcyf.wa.gov. मा ��ह�सँग बालबािलका, युवा तथा प�रवार िवभागलाई सम्पकर् गनर्
स�ु �न्छ।
अन्य (उल्लेख गनुर्होस्):

तपा�लाई िभ� �दायकको आवश्यक �न्छ भने:
अनुमित�ा� स्याहार: बालबािलका स्याहार सचेतनालाई 1-800-446-1114 मा वा अनलाइन माफर् त childcareaware.org सम्पकर् गनुर्होस्। बाल स्याहार सचेतनाले
उ� गुणस्तरको अनुमित�ा� बाल स्याहार खोिजरहेका प�रवारह�को लािग िनःशुल्क, िनष्पक्ष जानकारी र िसफा�रसह� उपलब्ध गराउँ छ।
WAC 110-15-0031 अनुसार तपा�को नयाँ अनुमित�ा� �दायकसँग सु�वात भइरहेको स्याहारको पाँच �दन िभ� तपा�ले हामीलाई सूिचत गनुर्पछर्। हामीले �दायक
जानकारी फाराम, DSHS 10-608, तपा�को सुिवधाको लािग संल� गछ�। कृ पया फाराम �फतार् गनुर्होस् र तपा�को नयाँ �दायक को हो भनी थाहा �दन यो प�को
मािथ रहेको नम्बरमा फोन गनुर्होस्।
तपा�ले बाल स्याहार जाँचको findchildcarewa.org मा अनुमित�ा� बाल स्याहार पृ�भूिम जाँच िस्थित, अनुमित�ा� इितहास, िनरीक्षण �रपोटर्, बोिलने भाषा र
अझ धेरै फे ला पानर् स�ु �न्छ।
अनुमितप� रिहत स्याहार: कृ पया घर / सम्बिन्धत �दायकमा िभ� प�रवार, साथी र िछमेक�को लािग स्वीकृ ित ���याको सु�वात कसरी गन�मा िनद�शनह�को लािग
संल� ग�रएको प�रवार, साथी र िछमेक� (FFN) �दायक िवचारािधन प� हेनुर्होस्।
य�द तपा�सँग ��ह� छन् भने, कृ पया यो प�को मािथ रहेको सूचीब� ग�रएको नम्बरमा हामीलाई सम्पकर् गनुह
र् ोस्।
बाल �ाहार सचेतनाले उ� गुण�रको बाल �ाहार खोिजरहे का प�रवारह�को लािग िनःशु�, िन�� जानकारी र िसफा�रसह� उपल� गराउँ छ।
बाल �ाहार सचेतनालाई स�क� गन�को लािग, 1-800-446-1114 मा वा अनलाइन माफ�त मा फोन गनु� होस् childcareaware.org
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सुनव
ु ाइका अिधकारह�
तपा� यस िनणर्यसँग असहमत �नु�न्छ भने, तपा�ले यस कायार्लयमा सम्पकर् गरे र वा Office of Administrative Hearings, P O Box 42489,
Olympia, WA 98504-2489 मा प� गरी सुनुवाईको लािग अनुरोध गनर् स�ु �न्छ तपा�ले आफ्नो सुनुवाइको लािग:
•

तपा�ले अिहले लाभह� �ा� गनुर्�न्छ र जारी रा� चाहनु�न्छ भने यस कारवाहीको �भावकारी िमितमा वा सोभन्दा अगािड वा हामीले तपा�लाई
यो कारवाहीको बारे मा सूचनाप� पठाएको िमितबाट 10 �दन िभ� वा

•

तपा�ले यो प� �ा� गनुर्भएको िमितबाट 90 �दन िभ� अनुरोध गनुर्पछर्।

सुनुवाईमा, तपा�सँग आफै ले �ितिनिधत्व गन�, आफ्नो �ितिनिधत्व वक�ल�ारा वा तपा�ले रोज्नुभएको कु नैपिन अन्य �ि��ारा �ितिनिधत्व गराउने
अिधकार �न्छ। कानूनी सेवाह�को कायार्लयमा सम्पकर् गरे र तपा�ले िन:शुल्क कानूनी सल्लाह वा �ितिनिधत्व �ा� गनर् योग्य �न स�ु �न्छ।
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