
 

 
 

STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

प�रवार, साथी र �छमेक� (FFN) घर �भत्र / नातेदार पेिन्डङ पत्र 
Family, Friend and Neighbor (FFN) In-Home / Relative Pending Letter 

�म�त::         
 

      

 
       
बाल हेरचाह अनुदान सम्पकर्  केन्द्र फोन 
 
       
बाल हेरचाह अनुदान सम्पकर्  केन्द्र फ्याक्स 
 
       
ग्राहकको आवेदन नम्बर 
 

तपा�ल े�नम्न मध्येबाट प्रदान ग�रएको बाल हेरचाहको ला�ग भुक्तानी गनर्को ला�ग Working Connections Child Care बाट मद्दत माग्नुभएको छ: 
1. एक गैर-आफन्त (�मत्र वा �छमेक�) जो तपा�को घरमा बाल हेरचाह गनर् आउँछन;् वा 
2. आफन्तको घरमा एक योग्य नातेदार (प�रवार) वा एक योग्य नातदेार जो तपा�को घरमा बाल हेरचाह गनर् आउँछन।् 
कृपया पढ्नुहोस ्र यस पत्रको खण्ड 1 र 2 मा �नद�शनहरू पालना गनुर्होस।् 

खण्ड 1. भुक्तानी अ�धकृत हुनु अ�घ र प्रदायक बाल, युवा र प�रवार �वभाग (DCYF) द्वारा अनुमो�दत हुनु अ�घ 

सबै प�रवार, साथी र �छमेक� (FFN) प्रदायकहरूल ेअ�नवायर् रूपमा: 
1. 18 वषर् वा सोभन्दा मा�थको हुनुहोस।्   
2. dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn मा WA कम्पास प्रदायक पोटर्लमा दतार् पूरा गनुर्होस।् यसमा वैध सामािजक 

सुर�ा काडर् र सरकारल ेजार� गरेको फोटो प�हचान, जस्त ैड्राइभर इजाजतपत्र, वा�शगंटन राज्य प�हचान वा राहदानीको सुपाठ्य र मान्य 
प्र�त�ल�प अपलोड गन� समावेश छ।   

एक पटक दतार् समी�ा भएप�छ, प्रदायकलाई MERIT माफर् त पोट�बल ब्याकग्राउन्ड चेक (PBC) आवेदन कसर� पूरा गन� 
भन्न ेबारे �नद�शनहरू पठाइनेछ ।  
प्रश्नहरू छन,् सम्पकर्  DCYF at 1-866-482-4325 Option #8. 
गैर-सापे� 
बाल हेरचाह बाल गहृमा मात्र अनुम�त छ 

नातेदार (रगतको सम्बन्ध, �ववाह वा अदालतको आदेश अनुसार प�रवार) 
बाल हेरचाह प्रदायकको घर वा बाल गहृमा अनुम�त छ 

प्रदायक बच्चासँग सम्बिन्धत छैन र हो: 
a) एउटा साथी; वा 
b) अ�भभावकको �छमेक� । 

प्रदायक बच्चासँग सम्बिन्धत छ र हो: 
a) बच्चाको घरबा�हर बस्ने वयस्क भाइब�हनी; 
b) हजुरबा हजरुआमा (महान र महान-महानहरू प�न);  
c) एक काक� वा काका (महान र महान-महानहरू प�न); 
d) किजन (खण्ड 3 मा स्वास्थ्य र सुर�ा आवश्यकताहरू पूरा गनुर्पछर्) वा 
e) रगतको सम्बन्ध, �ववाह वा अदालतको आदेशद्वारा अन्य प�रवार। 

  

 य�द हेरचाह प्रदायकको घरमा छ भने, प्रदायकसँग 16 वषर् र मा�थका सबै 
व्यिक्तहरू हुनुपछर्, जो आफन्तसगँ बस्छन ्प�न पोट�बल पषृ्ठभू�म जाँच 
आवेदन पूरा गनुर्होस।् 

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn
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खण्ड 2। DCYF द्वारा अनुमोदन प�छ।   
भुक्तानी सुरु हुने �म�त भनेको प्रदायकको ला�ग िक्लयर ग�रएको पोट�बल ब्याकग्राउन्ड चेक प्राप्त भएको �दन वा आवश्यक घरप�रवारका सदस्यहरू बीचको 
प�छल्लो िक्लयर ग�रएको पोट�बल ब्याकग्राउन्ड चेक �म�त हो। 
 
भुक्तानीको ला�ग योग्य रहन, सब ैFFN प्रदायकहरूले: 
A. भुक्तानी सुरु भएको �म�तको प�हलो नब्बे (90) �दन �भत्र, DCYF इलेक्ट्रो�नक उपिस्थ�त �या�कङ ता�लम पूरा गनुर्होस।् प्र�श�ण जानकार� 

dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training मा फेला पानुर्होस ्वा तपा�को इलेक्ट्रो�नक 
उपिस्थ�त �या�कङ प्रणाल� DCYF द्वारा dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training मा 
अनुमोदन गनुर्होस।्  

B. प्रत्येक बच्चालाई प्रदान ग�रएको हेरचाहको ला�ग सुरु र अन्त्य समय प्र�वष्ट गनर् दै�नक रूपमा इलेक्ट्रो�नक उपिस्थ�त प्रणाल� प्रयोग गनुर्होस ्र 
इलेक्ट्रो�नक प्रणाल� प्रयोग गर� प्रत्येक म�हना DCYF मा इलेक्ट्रो�नक रेकडर्हरू पेश गनुर्होस।्  

C. �तनीहरूको जानकार� WA कम्पास प्रदायक पोटर्लमा राख्नुहोस ्र उनीहरूको कानुनी नाम, ठेगाना, इमेल र टे�लफोन नम्बरमा प�रवतर्नहरू स�हत 
MERIT अद्याव�धक गनुर्होस।्   

D. �तनीहरूको पोट�बल पषृ्ठभू�म जाँच अद्याव�धक राख्नुहोस ्(प्रत्येक 3 वषर्मा आवश्यक)।   
 
खण्ड 3. अ�त�रक्त आवश्यकताहरू 
बच्चासँगको सम्बन्ध र हेरचाह हुने ठाउँमा आधा�रत प्रदायकहरूका ला�ग �नम्न अ�त�रक्त योग्यता आवश्यकताहरू छन:् 

गैर-सम्पकर्  र चचेरे भाई प्रदायकहरू 
गैर-आफन्तले हेरचाह गनर् बच्चाको घरमा मात्र अनुम�त छ।  

योग्य सापे� प्रदायकहरू 
 

बाल हेरचाह प्रदायक वा बाल गहृमा अनुम�त छ 
1. भुक्तानी सुरु भएको �म�तको प�हलो 90 �दन �भत्र, प्रदायकले पूरा 

गनुर्पछर्: 
a) DCYF स्वास्थ्य र सुर�ा प्र�श�ण वा WAC 110-16-

0025(2)(b) अनुसार DCYF प्र�श�ण छूटको प्रमाणीकरण 
छ।  DCYF स्वास्थ्य र सुर�ा प्र�श�ण अनलाइनमा फेला 
पानर् स�कन्छ: dcyf.wa.gov/services/early-learning-
providers/ffn;   

b) पूणर् �शशु, बच्चा, र वयस्क प्राथ�मक उपचार र 
का�ड र्योपल्मोनर� पनुरुत्थान (CPR) प्र�श�ण।  

c) MERIT मा CPR/First Aid ता�लम परूा भएको 
�म�त 
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home मा 
प्र�वष्ट गनुर्होस ्CPR/First Aid  ता�लमको प्रमाण 
प्रदान गनुर्होस ्(काडर्, प्रमाणपत्र, वा प्र�श�क पत्र)।  

d) �शशुहरूको हेरचाह गदार् �शशु सुर��त �नद्रा प्र�श�ण पूरा 
गनुर्होस ्

2. हेरचाह प्रदान ग�रएको घरमा DCYF लाइसेन्स छुट �वशेष�सँग 
वा�षर्क भ्रमणमा भाग �लनुहोस।्  उपलब्ध हँुदा, तपा� 
अ�भभावकलाई उपिस्थत हुन प्रोत्सा�हत ग�रन्छ।  भ्रमणको उद्देश्य 
प्रदायकले स्वास्थ्य र सुर�ा आवश्यकताहरूको पालना ग�ररहेको 
छ भनी सु�निश्चत गनर्, बाल हेरचाहको वातावरण र बच्चासँग 
प्रदायकको अन्तर�क्रयाको अवलोकन गनुर् र स्वास्थ्य र सुर�ा 
अभ्यासहरूबारे छलफल गनुर् हो। 

3. वा�षर्क रूपमा DCYF स्वीकृत स्वास्थ्य र सुर�ा प्र�श�णको 
किम्तमा दईु घण्टा पूरा गनुर्होस।् 

1. जब बाल हेरचाह सापे� प्रदायकको घरमा हुन्छ, 16 वषर् र सोभन्दा मा�थका 
व्यिक्तहरू: 
a) सापे� प्रदायकसँग बस्नुहोस ्�तनीहरूको पोट�बल पषृ्ठभू�म जाँच 

अद्याव�धक राख्नुपछर् (हरेक 3 वषर्मा आवश्यक)। 
b) सापे� प्रदायकसँग बस्ने योजना, प्रदायकसँग सनुर् अ�घ पोट�बल 

पषृ्ठभू�म जाँच पूरा भएको हुनुपछर्। 
 

http://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training
http://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training
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बाल स्याहार सचेतल ेप�रवारहरू खोज्ने उच्च-गुणस्तर अनुम�त प्राप्त बाल स्याहारका ला�ग �न शुल्क, अप�पात जानकार� र �सफा�रसहरू उपलब्ध 

गराउँछ। 1-800-446-1114 मा कल गनुर्होस ्वा childcareaware.org मा अनलाइन इमेल गनुर्होस।् 
 

अनुम�त प्राप्त बाल स्याहार पषृ्ठभू�म जाँच िस्थ�त, अनुम�त प्राप्त इ�तहास, �नर��ण �रपोटर्, बो�लने भाषा र अरू धरैे फेला पानर्, �नम्नमा 

जानुहोस:् findchildcarewa.org मा बाल स्याहार जाँच।   
 

तपा�को बच्चा वा बच्चाको �वकास �याकमा छ वा उहाँलाई �वद्यालय जानको ला�ग तयार हुन थप अभ्यासमाको आवश्यक पछर् भने तपा�ल े

अध्ययन गनर् सक्नुहुन्छ। यसका ला�ग, तपा�ले प�रवार स्वास्थ्य हटलाइनमा 1-800-322-2588 मा फोन गरेर वा यसका बारेमा थप कुरा जान्नको 

ला�ग अ�भभावक सहायता 123 वेबसाइट parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington मा गएर �न:शुल्क बाल 

�वकास जाचँ प्रश्नावल� पूरा गनर् सक्नुहुन्छ।  
 

बालबा�लकासँग सरु��त रहने आधारभूत मानव अ�धकार छ। बालबा�लकालाई शार��रक र भावनात्मक चोटपटकहरू र मतृ्युको प�न जो�खम राखेर 

बालबा�लकाको सुर�ाको दवु्यर्वहार र डरको बेवास्ता। तपा�ल ेबच्चा दवु्यर्वहार वा लापरवाह�को पी�डत हो भनी सन्देह गनुर्हुन्छ भने, DCYF टोल 

फ्र�लाई 1-866-END-HARM (1-866-363-4276) मा फोन गनुर्होस।् 
 

कृपया य�द तपा�, अ�भभावकसँग अक� चरणहरू वा तपा�को च�लरहेको योग्यताका बारे कुनै प्रश्नहरू छन ्भने बाल हेरचाह अनुदान सम्पकर्  

केन्द्रलाई 1-844-626-8687 मा कल गनुर्होस।् 

य�द तपा�को प्रदायकसँग स्वीकृ�त प्र�क्रया र आवश्यकताहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन ्भने �तनीहरूले आफ्नो इजाजतपत्र छुट �वशषे�लाई यहा ँ

सम्पकर्  गनुर्होस:्  1-866-482-4325 #8 वा dcyf.ffn@dcyf.wa.gov मा इमले गनुर्होस।्   
 

http://wa.childcareaware.org/
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington
mailto:dcyf.ffn@dcyf.wa.gov

