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CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

CCSP ናይ ዘይተመርዓወ ወላዲ እወጃ 
CCSP Single Parent Declaration 

ናይ ህፃናት ክንክን ድጎማ መራኸቢ ማእኸል ቁፅሪ 
ተሌፎን 

      

ቍጽሪ ፋክስ ማእከል ህፃናት ክንክን ድጎማ 

      

መለለዪ ቝጽሪ ዓሚል 

      

ዕለት 

      

 

      

እዚ ቅጥዒ መሊእኹም ፈርሙ-  ኣብ ገዛኹም ንዝርከብ ሕድሕድ ህፃን እቲ ኣብ ታሕቲ ዝተሓተተ መረዳእታ ኣቕርቡ፡፡  ተዋሳኺ ክፍቲ ቦታ እንተድኣ ደሊኹም፣ 
ብኽብረትኩም ናይዚ ቅጥዒ ድሕሪት ተጠቐሙ ወይ ድማ ተወሳኺ ገፅ ኣደሓሕዙ፡፡ 
ስም እቲ ህፃን 

      

ስም ኣድራሻን ዕለት ልደት እቲ ካልእ ወላዲ 

      እዚ መረዳእታ ከቕርብ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ድማ እዚ 
ምፍፃም ንዓይ ወይ ንካልእ ኣብ ገዛይ ዝርከብ ሰብ ኣካላዊ 
ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡   

  እወ     ኣይፋል 

ስም እቲ ህፃን 

      

ስም ኣድራሻንዕለት ልደት  እቲ ካልእ ወላዲ 

      እዚ መረዳእታ ከቕርብ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ድማ እዚ 
ምፍፃም ንዓይ ወይ ንካልእ ኣብ ገዛይ ዝርከብ ሰብ ኣካላዊ 
ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡   

  እወ       የለን 
  ከምቲ ላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ፡፡ 

ስም እቲ ህፃን 

      

ስም ኣድራሻን ዕለት ልደት እቲ ካልእ ወላዲ 

      እዚ መረዳእታ ከቕርብ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ድማ እዚ 
ምፍፃም ንዓይ ወይ ንካልእ ኣብ ገዛይ ዝርከብ ሰብ ኣካላዊ 
ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡  

  እወ       የለን 
  ከምቲ ላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ፡፡ 

ስም እቲ ህፃን 

      

ስም ኣድራሻን ዕለት ልደት እቲ ካልእ ወላዲ 

      እዚ መረዳእታ ከቕርብ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ድማ እዚ 
ምፍፃም ንዓይ ወይ ንካልእ ኣብ ገዛይ ዝርከብ ሰብ ኣካላዊ 
ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡   

  እወ       የለን 
  ከምቲ ላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ፡፡ 

ስም እቲ ህፃን 

      

ስም ኣድራሻን ዕለት ልደት እቲ ካልእ ወላዲ 

      እዚ መረዳእታ ከቕርብ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ድማ እዚ 
ምፍፃም ንዓይ ወይ ንካልእ ኣብ ገዛይ ዝርከብ ሰብ ኣካላዊ 
ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ከብፅሕ ይኽእል እዩ፡፡   

  እወ       የለን 
  ከምቲ ላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ፡፡ 

እዚ ቅጥዒ ብምፍራም፣ ዘይተመርዓውኩ ምዃነይን ምስ መጻመዲየይ ከመዘይነብር ወይ ምስ ካልእ ኣቦ/ኣዶ ደቀይ ከምዘይነብር የረጋግፅ ኣለኹ፡፡  ኣብ ትሕቲ ቅፅዓት እዚ 
ዝሃብክዎ መረዳእታ ሓቅን፣ ትኽክልን ክሳብ ዝፈልጦ ድማ ሙሉእ እንትኸውን ናይ ሓሶት መረዳእታ እንተድኣ ሂበ ብመሰረት ናይ ዋሽንግተን ስቴት ሕጊ ከም ዝቕፃዕ 
ይእውጅ፡፡  (RCW 74.08.055) 
ፌርማ ዓሚል ዕለት 

       

ስም ወላዲ / ሕጋዊ መዕበይቲ ብፅሑፍ 

      

 


