
STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

የCCSP ማመልከቻ 
CCSP Application 

ቀን፥  

ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት 

የፋይል ቁጥር 

_____ 
ይጠፉት 

የተከበሩ አመልካች፥ 

የሚከተለውን መረጃ እንደሰጡ የልጅ እንክብካቤ ድጎማ ማመለከቻዎን በመመርመር ድጋፉን ለማግኘት ብቁ መሆንዎ እና አለመሆንዎ ከውሳኔ ላይ እንደርሳለን። 

• CCSP ማመልከቻ (በየ WorkFirst activity ላይ ያሉ እንኳ ቢሆን ይህን የልጅ እንክብካቤ ማመልከቻ የግድ መሙላት አለብዎት)፣

• የቤተሰብዎን ያለፉትን ሶስት ወራት ገቢ የሚያሳይ ማስረጃ (ለምሳሌ እንደ የደሞዝ መክፈያ ደረሰኝ፣ የልጅ ድጋፍ፣ የማኅበራዊ ዋስትና ገቢ (Social Security
Income)፣ ተጨማሪ ድጋፍ መስጫ የዋስትና ገቢ (Supplemental Security Income (SSI))፣ እና ሌሎች በቤተሰብዎ ያለ ሰው ያገኛቸውን
ማናቸውም ገቢዎች የሚያሳዩ ማስረጃዎች)። የእርስዎን የሥራ ቅጥር መርሐግብር ያካትቱ።  ከስቴት (TANF) በሚገኝ የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ለተገኘ ገቢ ማስረጃ
ማቅረብ አያስፈልግዎትም።

• አዲስ ተቀጣሪ ሠራተኛ ከሆኑ እና እስካሁን ምንም የተቀበሉት የደሞዝ መክፈያ ደረሰኝ ከሌለ፣ ከአሠሪዎ የተቀጠሩበትን ቀን፣ ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያገኙ
(በሰዓት፣ በደሞዝ ወዘተ.) እና የሥራ መርሐግብሩ ምን እንደሆነ የሚገልጽ በጽሑፍ የሚሰጥ ማስረጃ እንቀበላለን።  አሰሪዎ ይህንን መረጃ ማረጋገጥ የማይችሉ
ከሆነ፥ በቃልም በፅሑፍም የሚሰጥ መግለጫ እንቀበላለን። ጠቀጣሪ መሆኖን ለማረጋገጥ የቃል ወይ የፅሁፍ ማረጋገጫ ሲያቀርቡ፣ ከፀደቀሎት በኋል  የደሞዝ
መክፈያ ደረሰኞች ቅጂዎችን በ60 ቀናት ውስጥ ማቅረብ ይኖርብዎታል።

• ባለፉት ሶስት ወራት ክፍያ ስለመፈጸሙ የሚያሳይ የፍርድ ቤት ወይም አስተዳደራዊ የልጅ ድጋፍ ክፍያዎች ትዕዛዝ ማንኛውም ማስረጃ።

የልጅዎት እድገት በትክክል እየሄደ መሆኑን ካወቁ ወይ ለትምህርት ቤት ዝግጁ ለመሆን ተጨማሪ ድጋፍ  እንደሚያስፈልጋት ማወቅ ይችላሉ፡፡ ይህን ለማድረግ የልጆች 
እድገት ምርመራ  መጠይቅ በነፃ ለመሙላት ወደ ቤተሰብ ጤና ፈጣን መስመር በ1-800-322-2588 በመደወል ወይ ወደ Parent Help 123 ድህረ ገፅ 
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington በመሄድ የበለጠ መረጃ ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

ልጆች ድህንነታቸው የመጠበቅ መሰረታዊ ሰብኣዊ መብት አላቸው፡፡ ጥቃትና ቸልተኝነት ልጆችን አካላዊ፣ ስሜታዊና እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል አደጋ ላይ ይጥላቸዋል፡፡ 
ልጆች ጥቃት ወይ ቸልተኝነት እየደረሰባቸው ነው ብለው ከጠረጠሩ በነፃ መስመር 1-866-END-HARM (1-866-363-4276) ወደ DCYF ይደውሉ፡፡ 
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የCCSP ማመልከቻ 
CCSP Application 

ያልተሟላ መረጃ መስጠት አገልግሎቶች እና ክፍያ እንዲፈጸም የሚሰጠውን ፈቃድ 
ሊያዘገይ ይችላል።  በግልጽ ይተይቡ ወይም በእጅ ይጻፉ። 

  በወቅት ተከፋፍሎ የሚሰጥ የልጅ እንክብካቤ 
አመልካቾች የሚከተለውን ማሟላት አለባቸው፥ 

• በAdams፣ በBenton፣ በChelan፣ በDouglas፣ በFranklin፣ በGrant፣ በKittitas፣
በOkanogan፣ በSkagit፣ በWalla Walla፣ በWhatcom ወይም በYakima 
ካውንቲዎች ውስጥ መኖር፣ 

• ሰብል መዝራትና መንከባከብ፣ ሰብል ማምረት፣ ሰብል መሰብሰብ ወይም የፍሬ ዛፎች ወይም
ሰብሎች በፋብሪካ ማሸግ ሥራን የሚያካትት እርሻ ላይ በተመረኮዘ የሥራ ቅጥር ሥራ መሥራት።

ቀን 

የአመልካች ስም የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር የትውልድ ቀን 

የአመልካች አድራሻ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር SSN (ግድ ያልሆነ) ስልክ ቁጥር 

ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ የአመልካች የዘር ግንድ የአመልካች ፆታ 
  ወንድ   ሴት 

ቤተሰብዎ ቤትአልባ ነው?  አዎ  አይ (የሚካተቱ ምሳሌዎች፡ ሞቴል፣ መጠለያ፣ የሽግግር ቤት፣ መኪና፣ የህዝብ ቦታ ላይ መኖር ወይም በቤት እጦት/በችግር ምክንያት ከሌሎች ጋር 

 እወ   አይ   
ተዳብሎ መኖር)፡፡ 
ባለፉት ስድስት (6) ወራት ውስጥ በዋሽንግተን ስቴት የህፃናት ደህንነት ድጋፍና እንደ ጉዳይ እቅዶ አካል ለህፃናት እንክብካቤ ሪፈር የተደረጉ ወላጅ ወይ ሕጋዊ አሳዳጊ ኖት?  
(መልስዎ አዎ ከሆነ እባክዎትን ለተፋጠነ ማመልከቻ ሂደት ብቁ መሆኖን ለማየት ወደ 1-844-626-8687 ይደውሉ፡፡) 

በቤተሰቡ ውስጥ እርስዎ የማሳደግ ኃላፊነት ያለብዎት ሕፃናት 
ስም (የአያት፣ መጠሪያ፣ የአባት ስም 

የመጀመሪያ ፊደል) የትውልድ ቀን ወንድ/ ሴት ዘር 
(አማራጭ) 

የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር SSN 
(ግድ ያልሆነ) 

የአሜሪካ ዜጋ ወይም ሕጋዊ 
ነዋሪ 

ከአመልካች ጋር ያለው 
ዝምድና 

  አዎ    አይ 
  አዎ    አይ 
  አዎ    አይ 
  አዎ    አይ 

ቤት ውስጥ ባለአንድ ወይም ባለሁለት ወላጅ መሆንዎትን መለየት - መሞላት አለበት 
  አይ ከትዳር አጋር ወይም ማንኛውም የልጅዎት ሌላኛው ወላጅ/አሳዳጊ ጋር ይኖራሉ?    አዎ    

አይ ከሆነ፤ የአንድ ወላጅ አዋጅ ቅጽ DCYF 27-164 ይሙሉ እና ከማመልከቻዎ ጋር ይመልሱ፡፡ 
አዎ ከሆነ፤ ከስር የሚገኘውን መረጃ ይሙሉ፡፡ 
የትዳር አጋር ወይም የሌላኛው ወላጅ 

ስም የትውልድ ቀን የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር SSN 
(ግድ ያልሆነ) ከአመልካች ጋር ያለው ዝምድና ዝምድና ከ 

ላይ ከተጠቀሱት ሕፃናት ጋር 

አመልካች የትዳር ጓደኛ ወይም ሁለተኛው ወላጅ/ አሳዳጊ ሞግዚት 
የአሠሪ፣ የWORKFIRST ACTIVITY፣ ወይም ትምህርት ቤት ስም 

አድራሻ (የአሠሪ፣ የWORKFIRST ACTIVITY፣ ወይም ትምህርት ቤት) 

ስልክ ቁጥር የጀመሩበት ቀን 

ሥራ ያልዎት ከሆን፣ በምን ያክል ጊዜ ልዩነት ይከፈልዎታል እና በክፍለ ጊዜ ምን ያክል አጠቃላይ ገንዘብ 
ይከፈልዎታል (ከግብሮች በፊት፣ ጉርሻዎችን ጨምሮ)? 

  በየሳምንቱ   በየሁለት ሳምንቱ አንዴ 
  በወር ሁለት ጊዜ   በየወሩ $ 

የአሠሪ፣ የWORKFIRST ACTIVITY፣ ወይም ትምህርት ቤት ስም 

አድራሻ (የአሠሪ፣ የWORKFIRST ACTIVITY፣ ወይም ትምህርት ቤት) 

ስልክ ቁጥር የጀመሩበት ቀን 

ሥራ ያልዎት ከሆን፣ በምን ያክል ጊዜ ልዩነት ይከፈልዎታል እና በክፍለ ጊዜ ምን አጠቃላይ ገንዘብ 
ይከፈልዎታል (ከግብሮች በፊት፣ ጉርሻዎችን ጨምሮ)? 

  በየሳምንቱ   በሁለት ሳምንት አንዴ 
  በወር ሁለት ጊዜ   በየወሩ $ 

ለሁሉም ቤተሰብ አባላት ወርሃዊ ገቢ የሆኑ / ገቢ ያልሆኑ የገንዘብ ምንጮች 

ቅጂዎችን ያክሉበት (ላለፉት ሶስት ወራት)፥ 
ስም 

እራስ 
ስም ስም ስም 

የሥራ ቅጥር (ጥቅል ደሞዝ፣ ከግብር በፊት፣ የሚሰጡ ጉርሻዎችን ያካትቱ) 
በግል ተዳዳሪ 
ለችግረኛ ቤተሰቦች የሚሰጥ ጊዜያዊ እርዳታ (TANF፣ ABD፣ ወዘተ) 
የሚቀበሉዋቸው የልጅ ድጋፎች 
ማኅበራዊ ዋስትና (SSI, SSA) 
VA፣  የአካል ጉዳተኝነት (Disability)፣ L&I፣ ወይም የሥራ አለመኖር 
ጥቅማጥቅሞች 
በዕድሜ ለገፉ፥ ማየት ለተሳናቸው ወይም አካለ ጎደሎ ለሆኑት የሚሰጥ 
ጥቅማ ጥቅም (የABD ጥቅማ ጥቅም) 
ፍርድ ቤት ያዘዘው የህፃናት ድጋፍ ይከፍላሉ?     አዎ      አይ   ወርሀዊ መጠን:  $ 
DCYF 14-417 AM (REV. 09/2019) Amharic 



ሊገኝ የሚችል ንብረት 
የ$1,000,000.00 ወይም ከዛ በላይ ዋጋ ያለው ንብረት ይኖርዎታል?    አዎ      አይ 
ሊገኙ የሚችሉ ንብረቶች ምሳሌ፦ ጥሬ ገንዘብ፥ የባንክ ተቀማጭ ሒሳብ፥ አክስዮን / ቦንድ፥ የኢንቨስትመንት ሒሳብ፥ የኢንቨስትመንት ሪስ እስቴት። 

የወላጅ/ አሳዳጊ ሞግዚት እንቅስቃሴ መርሐ ግብር 
አመልካች የትዳር ጓደኛ ወይም ሁለተኛ ወላጅ/ አሳዳጊ ሞግዚት 

እንቅስቃሴ (ሥራ፣ ትምህርት፣ WORFIRST ACTIVITY) ሰዓቱን በA.M./P.M. ይጠቁሙ እንቅስቃሴ (ሥራ፣ ትምህርት፣ WORFIRST ACTIVITY) ሰዓቱን በA.M./P.M. ይጠቁሙ 

ሰኞ 

የእርስዎ የሥራ፣ 
 የትምህርት፣ WORKFIRST ACTIVITY መርሐ ግብር ምንድን ነው? 

የእርስዎ የሥራ፣ 
 የትምህርት፣ WORKFIRST ACTIVITY መርሐ ግብር ምንድን ነው? 

ማክሰኞ 
ረቡዕ 
ሐሙስ 
ዓርብ 
ቅዳሜ 
እሁድ 

የልጅ እንክብካቤ ምን ቀን ይጀምራል፥    
አመልካች፥  ማወቅ የሚቻል ከሆነ አንድ መንገድ፣ ከልጅ እንክብካቤ መስጫው ወደ የእርስዎ እንቅስቃሴ (ሥራ፣ ትምህርት፣ ወዘተ.) ለመሄድ ምን ያክል ጊዜ ይወስድብዎታል? 

ሌላ ወላጅ/ አሳዳጊ ሞግዚት፥  አንድ መንገድ፣ ከልጅ እንክብካቤ መስጫው ወደ የእርስዎ እንቅስቃሴ (ሥራ፣ ትምህርት፣ ወዘተ.) ለመሄድ ምን ያክል ጊዜ ይወስድብዎታል? 

የሕፃናት እንቅስቃሴ መርሐ ግብር።  ለተጨማሪ ሕፃናት፣ ሌላ ተጨማሪ ወረቀት ከሕፃናቱ መረጃ ጋር ዓባሪ ይስይዙ። 

የልጆች ስሞች የትምህርት ቤት መርሐ ግብር 
(ትክክለኛ ቀናት እና ሰዓታት) 

የልጅ እንክብካቤ መስጫ መርሐ ግብር 
(ትክክለኛ ቀናት እና ሰዓታት) 

ለዓቅመ ትምህርት የደረሱ ልጆችዎ በትምህርት ወይም በክረምት ዕረፍት ጊዜ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል?  አዎ  አይ 

ልዩ ፍላጎት (Special Needs) ያለበት ልጅ አልዎት?  አዎ  አይ መልስዎ አዎ ከሆነ፣ ስለልዩ ፍላጎት የክፍያ ተመን መረጃ ለማግኘት እባክዎ ፈቃድ 
ሰጪ ሠራተኛውን ያነጋግሩ። 

ይግባኝ የመጠየቅ መብት WAC 110-15-0280 
በዚህ ውሳኔ የማይስማሙ ከሆነ፣ ይህን ቢሮ በማነጋገር ወይም ወደ Office of Administrative Hearings, P O Box 42489, Olympia, WA 98507-2489 
መሰረት ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ።  የእርስዎን ይግባኝ በሚከተለው አገባብ መጠየቅ ይኖርብዎታል፥ 

• ይህ እርምጃ በሚወሰድበት ቀን ወይም ከመወሰዱ በፊት ወይም አሁን ጥቅማጥቅሞችን እያገኙ ያሉ ከሆነ እና ጥቅማጥቅሞቹን ማግኘትዎን መቀጠል የሚፈልጉ ከሆነ የዚህ
እርምጃን መወሰድ በተመለከተ ማስታወቂያ በላክንልዎት ከ10 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ፣ ወይም

• ይህ ደብዳቤ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ።
ይግባኝዎ በሚሰማበት ወቅት፣ እራስዎን ወክለው መቅረብ፣ በጠበቃ ወይም በሌላ በመረጡት ሰው የመወከል መብት አልዎት።  የሕግ አገልግሎቶች ቢሮን በማነጋገር ነጻ የሕግ ምክር 
ወይም የሕግ ጠበቃ እርስዎን ወክሎ እንዲቆም ማስደረግ ይችላሉ።   
በዚህ ዲክላራሲዮን ሰነድ ላይ በእኔ የተሰጠው ቃሌ እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነት እና ትክክለኛ እንዲሁም የተሟላ እንደሆነ ከዚህ በተጨማሪ በዋሽንግተን ስቴት ሕጎች መሰረት ይህን 
መረጃ ሆን ብዬ በሐሰት የሰጠሁ እንደሆነ በሕጉ በተጠቀሱት እርምጃዎች የቅጣት እርምጃ የሚወሰድብኝ መሆኑን መረዳቴን አረጋግጣለሁ።  (RCW 74.08.055) 
የአንደኛ ወላጅ/ ሕጋዊ አሳዳጊ ሞግዚት ፊርማ ቀን የሁለተኛ ወላጅ/ ሕጋዊ አሳዳጊ ሞግዚት ፊርማ ቀን 

በሁሉም መርሐግብሮች እና እንቅስቃሴዎች ላይ አድልዎ በፍፁም የተከለከለ ነው፦ ማንኛውንም ሰው በዘሩ፥ በቆዳ ቀለሙ፥ በሃይማኖቱ፥ በእምነቱ፥ በዜግነቱ፥ በፆታው፥ በዕድሜው፥ 
በትዳር ሁኔታው፥ ድሮ ወተሃደር የነበረ አካለ ጎደሎ በመሆኑ፥ ወይም በቬትናም ወቅት የነበረ ወተሃደር በመሆኑ፥ ወይም አካላ ጎደሎ በመሆኑ አድልዎ ሊደረግበት አይገባም። 
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