
ኪንግ ካውንቲ (King County)የድንገተኛ ጊዜ የሕፃናት 
እንክብካቤ አስፈላጊ ለሆኑ ሠራተኞች 
 
ኪንግ ካውንቲ (King County) ውስጥ ለሚኖሩትም ሆነ ለሚሰሩ አስፈላጊ ሠራተኞች ያለ ክፍያ 
የሕፃናት እንክብካቤን ለማቅረብ 2.2 ሚሊዮን ዶላር ሰጥቷል።  ገንዘቡ ቢያንስ ጁን ውስጥ 
በመላው ካውንቲ ውስጥ በተመረጡ የሕፃናት ማሳደጊያ አቅራቢዎች ውስጥ ለሚደረግ ማስገቢያ 

ክፍያ ይከፍላል።  ስለዚህ ገንዘብ ለደንበኞችዎ፣ ለሠራተኞችዎ እና ለማህበረሰቡ መረጃውን 
ለማግኘት እኛ የእናንተን እርዳታ እንፈልጋለን! 
 
ለዚህ የነፃ የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎት ለማመልከት፣ ቤተሰቦች የዋሽንግተን የቤተሰብ 
ማእከልን የሕፃናት እንክብካቤ ጥንቃቄ (Child Care Aware of 
Washington Family Center) በ 1-800-446-1114 ይደውሉ እና ከንብረት 
ባለሞያዎቻችን ጋር ቅበላ ያጠናቅቁ።  የስፔን ቋንቋ ተናጋሪ ተወካዮች ስላሉን በነጻ በሌላ 

በማንኛውም ቋንቋ አገልግሎት መስጠት እንችላለን።   
 
እባክዎን ያስተውሉ፡-የቅበላውን ለማጠናቀቅ የሥራ እና/ወይም የቤት አድራሻ ማረጋገጫ ያስፈልጋል። የቅበላውን ሂደት ለማፋጠን 
፣ ቤተሰቦች አስፈላጊውን የማረጋገጫ ሰነዶች ፎቶዎችን ወደ subsidy@childcare.org መላክ ይችላሉ። ተጨማሪ ዝርዝሮች 
ከዚህ በታች ናቸው። 

 
በዚህ ወሳኝ ወቅት ለማህበረሰባችን ያላችሁን አገልግሎት ከልብ እናመሰግናለን። 

 
 
ቅበላውን ለማጠናቀቅ የሥራ እና/ወይም የቤት አድራሻ ማረጋገጫ ያስፈልጋል። እባክዎ 
የሚያስፈልጉትን የማረጋገጫ ሰነዶች ወደ subsidy@childcare.orgይላኩ።   
 
የቀጣሪ ማረጋገጫ፦ የሰራተኛውን እና የአሰሪውን ስም እና የሥራ ቦታውን መገኛ አድራሻ ማካተት አለበት። ከሚከተሉት 
ዕቃዎች ውስጥ አንዱ ስዕል በቂ ይሆናል፦ 

• የሥራ መታወቂያ አርማ፤ 
• በፊርማው መስመር ላይ ስም እና የመገኛአድራሻ ካለው የስራ አድራሻ ኢሜይል ጋር፤ 
• ቢዝነስ ካርድ፤ 
• የክፍያ ደረሰኝ፤ 
• የሥራ መርሐግብር ለሠራተኛ/ለቀጣሪ የሚታይ። 

 
የአድራሻ ማረጋገጫ፦ (**በኪንግ ካውንቲ ውስጥ መኖርን ለማረጋገጥ የሚያስፈልገው የሚሰሩት በሲያትል (Seattle) ከተማ 
ውስጥ ወይም ከኪንግ ካውንቲ ውጭ ከሆነ ብቻ**) 

 
ሰነዶች ከ 3 ወር ያልበለጡ መሆን አለባቸው፣ የሰራተኛውን ስም ያጠቃልላል ፣ እና ፖስታዎች ወይም የግል ደብዳቤዎች መሆን 
አይችሉም።  ቤት እጦት እያጋጠሙዎት ከሆነ ወይም የቤት አድራሻዎን ማረጋገጥ ካልቻሉ ፣ እባክዎን ያሳውቁን እና አማራጭ 
የማረጋገጫ መንገዶችን እናቀርባለን። 

 
• ከዚህ ዝርዝር አንድ ያስገቡ፦ 

o የፍጆታ ሂሳብ (ጋዝ፣ ውሃ/ቆሻሻ፣ መብራት/ኤሌክትሪክ፣ ኬብል፣ የመሬትመስመር ስልክ) 
o የቤት/የአከራይ ዎስትና 
o የብድር ውል ሰነድ 

ወይም 
• ከዚህ ዝርዝር ሁለት ከተለያዩ ምንጮች፦ 

o የዎስትና ሰነድ (ጤና፣ መኪና፣ ወዘተ…) 
o የጥቅማጥቅም ሰነዶች (DSHS፣ SSI፣ የክፍያ ደረሰኝ፣ ወዘተ...) 
o የሂሳብ ሰነድ (የባንክ መግለጫ፣ ጡረታ፣ የክሬዲት ካርድ መግለጫ) 
o ሌሎች ሂሳቦች 
o የመንጃ ፈቃድ 
o የኪራይ ወይም የቤቶች ኤጀንሲ ደብዳቤ 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.wa.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FWA%2520Essential%2520Critical%2520Infrastructure%2520Workers%2520%2528Final%2529.pdf&data=02%7C01%7CJECafferty%40kingcounty.gov%7C974a9a7d6c92499fa6bb08d7d818658c%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C1%7C637215471614565078&sdata=QvHlG5Z9iQdlABq0gV3%2BM6ejZ%2BU4qETS%2BzslmA5Jd2A%3D&reserved=0
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