ናይ King ካውንቲ ህጹጽ መውዓሊ ቆልዑ ንወሰንቲ ሰራሕተኛታት
King ካውንቲ $2.2 ተመባጺዑ ኣሎ ንምቕራብ መውዓሊ ቆሎኣ፡ ካብ ክፍሊት ናጻ፡ ን ወሰንቲ
ሰራሕተኛታት ኣብቲ ካውንቲ ንዝነብሩ ወይ ንዘሰርሑ። እቲ ምወላ ኣብ ዝተመርጹ ኣብ መላእ እቲ
ካውንቲ ንዘለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት መውዓሊ ቆልዓ እንተውሓደ ክሳብ ሰነ ክስልዕ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ምንጪ እዚ ንዓማዊልና፡ ሰራሕተኛታትናን፡ ማሕበረሰባትናን ኣብ ምሕባር
ሓገዝኩም ንሓትት!
ነዚ ናጻ መውዓሊ ቆልዑ ንምምልካት፡ ስድራቤታት ናብቲ Child Care Aware of
Washington Family Center (ንቕሓት ክንክን ቆልዓ ናይ ማእከል ስድራቤት
ዋሽንግተን) ብቑጽሪ ተሌፎን 1-800-446-1114 ክድውሉን ምስ ናይ ምንጪ ክኢላታትና
ከኣ መኣተዊ ክመልኡን ኣለዎም። ቋንቋ ስጳኛ ዝዛረቡ ወከልቲ ኣለዉና ብካልእ ቋንቋ ከኣ ብዘይ ክፍሊት
ኣገልግሎት ክነቕርብ ንኽእል ኢና።
ብኽብረትኩም እዚ ዝስዕብ ኣስተዎሉ፥ መረጋገጺ ናይ ስራሕ ከምኡ ድማ/ወይ ኣድራሻ ገዛ ነ ዚመእተዊ ንምምላእ ክሕተቱ
እዮም። ነቲ ናይ መእተዊ መስርሕ ንምቅልጣፍ፡ ስድራቤታት ስእልታት ናይትቶም ዝድለዩ ናይ መረጋገጺ ሰነዳት ናብ
subsidy@childcare.org ክሰዱ ይእኽሉ። ዝያዳ ዝርዝራት ኣብ ታሕቲ ኣለዉ።
ንማሕበረሰብና ኣብዚ ተነቃፊ እዋን’ዚ ብትህብዎ ኣገልግሎት ነመስግን።

መረጋገጺ ናይ ስራሕ ከምኡ ድማ/ወይ ኣድራሻ ገዛ መእተዊ ንምምላእ ይሕተት እዩ። ብኽብረትኩም ነቶም ዝሕተቱ
ናይ መረጋገጺ ሰነዳት ናብዚ ዝስዕብ ስደድዎም subsidy@childcare.org.

ናይ ኣስራሒ መረጋገጺ፥ ስም ናይቲ ሰራሕተኛን ናይቲ ኣስራሕን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣካል ኣድራሻ ናይቲ ቦታ-ስራሕን
ከጠቓልል ኣለዎ። ስእሊ ናይ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ነገራት እኹል ክኸውን እዩ፥
•
•
•
•
•

ናይ ስራሕ ናይ መለለዪ መንነት ኣርማ
ኢመይል ንካብ ኣድራሻ ስራህ ስምን ናይ ርክብ ሓበሬታን ኣብቲ ናይ ፌርማ መስመር ዝሓዘ፣
ናይ ዋኒን/ስራሕ ካርድ፣
ናይ ክፍሊት ቁራጽ ወረቐት፣
ናይ ስራሕ መደብ እቲ ኣስራሒ ከኣ ክርአ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ።

መረጋገጺ ኣድራሻ፥ (**ኣብ ከተማ ስያትል ትሰርሑ እንተኾይንኩም ወይ ካብ King ካውንቲ ወጻኢ ትነብሩ እንተኾይንኩም
ጥራይ ይሕተት፡ ኣብ King ካውንቲ ከምትነብሩ ንምርግጋጽ**)

ሰነድ ካብ 3 ኣዋርሕ ንላዕሊ ዝገበረ ክኸውን የብሉን፡ ስም ናይቲ ኣስራሒ ኣጠቓልሉ፡ ፖስታታት ወይ ውልቃዊ ምጽሕሓፋት ክኾኑ
ከኣ የብሎምን። እንተድኣ ብገዛ-ኣልቦነት ትሓልፉ ኣለኹም ኮይንኩም ወይ ናይ ገዛኹም ኣድራሻ ምርግጋጽ እንተዘይክኢልኩም፡
ብኽብረትኩም ኣፍልጡና ናይ ኣማራጺ ኣገባብ ምርግጋጽ ከኣ ክነቕርበልኩም ኢና።

ወይ

•

ካብዚ ዝርዝር እዚ ሓደ ኣቕርቡ፥
o ናይ ኣገልግሎት ገዛ ወረቐት ክፍሊት (ጋዝ፡ ማይ/ጎሓፍ፡ መብራህቲ/ኤለክትሪክ፡ ከይብል ቲቪ፡ ናይ ገዛ ተሌፎን)
o ናይ ገዛ/ናይ ተኻራዪ መድሕን
o ሰነድ ሞርገጅ (ብትሕጃ ምልቃሕ)

•

ክልተ ካብዚ ዝርዝር እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት፥
o ሰነድ መድሕን (ጥዕና፡ ማኪና፡ ወዘተ)
o ናይ ሓገዝ ሰነዳት (DSHS, SSI, ናይ ክፍሊት ቁራጽ ወረቐት፡ ወዘተ)
o ገንዘባዊ ሰነድ (ናይ ባንክ መግለጺ፡ ጡረታ፡ ናይ ክረዲት ካርድ መግለጺ)
o ካልእ ወረቓቕቲ ክፍሊት
o ፍቓድ መዘወሪ ማኪና
o ናይ ውዕል ክራይ ወይ ናይ ወኪል መንበሪ ገዛ ደብዳበ

