
Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Khẩn cấp tại Quận 
King dành cho những Người làm Công việc Thiết 
yếu 
 
Quận King đã cam kết dành 2,2 triệu đô la Mỹ để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
em miễn phí dành cho những người làm công việc thiết yếu đang sống và làm 
việc tại Quận.  Kinh phí sẽ chi trả cho một suất chăm sóc tại các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em đã chọn trên toàn quận cho đến ít nhất tháng Sáu. Chúng tôi 
cần sự hỗ trợ của quý vị để thông báo chương trình này cho các khách 
hàng, người lao động của quý vị, và cộng đồng! 
 
Để đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí này, các gia đình nên gọi điện 
thoại cho Child Care Aware of Washington Family Center theo 
số 1-800-446-1114 và hoàn thành thủ tục tiếp nhận với các Chuyên gia của 
chúng tôi.  Chúng tôi có người đại diện nói tiếng Tây Ban Nha và chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bằng bất 
kỳ ngôn ngữ nào khác, miễn phí.   
 
Xin lưu ý: Cần thực hiện xác nhận tình trạng công việc và/hoặc địa chỉ nhà riêng để hoàn thành thủ tục tiếp 
nhận. Để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận, các gia đình có thể gửi hình ảnh các tài liệu cần xác minh tới địa chỉ 
subsidy@childcare.org. Xem thêm thông tin chi tiết dưới đây. 
 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự phục vụ của quý vị dành cho cộng đồng của chúng ta trong thời điểm vô 
cùng quan trọng này. 
 
 
Cần thực hiện việc xác nhận tình trạng công việc và/hoặc địa chỉ nhà riêng để hoàn 
thành thủ tục tiếp nhận. Vui lòng gửi các tài liệu cần xác minh tới địa chỉ subsidy@childcare.org.   
 
Xác nhận tình trạng công việc: Phải bao gồm tên của người lao động và người sử dụng lao động và 
địa chỉ thực tế của nơi làm việc. Hình ảnh của một trong các tài liệu dưới đây sẽ đầy đủ: 

• Thẻ nhân viên; 
• Một địa chỉ email của công ty có tên và thông tin liên lạc trong dòng chữ ký; 
• Danh thiếp; 
• Phiếu lương; 
• Lịch làm việc có tên của người sử dụng lao động. 

 
Xác nhận địa chỉ: (**Chỉ cần thiết nếu quý vị làm việc ở thành phố Seattle HOẶC bên ngoài King 
County, để chứng minh tình trạng cư trú tại King County**) 
 
Tài liệu không được quá 3 tháng, bao gồm tên của người lao động, và không phải là phong bì hoặc thư từ 
cá nhân.  Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư hoặc không thể xác minh địa chỉ nhà riêng, xin vui lòng 
cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cung cấp cách xác minh thay thế. 
 

• Hãy nộp MỘT TÀI LIỆU trong danh sách này: 
o Hóa đơn thanh toán (tiền Gas, Nước/Rác thải, Chiếu sáng/Điện, Cáp, Điện thoại cố định) 
o Bảo hiểm Nhà/Bảo hiểm cho Người thuê nhà 
o Tài liệu thế chấp 

HOẶC 
• HAI TÀI LIỆU trong danh sách này từ các nguồn khác nhau: 

o Hồ sơ bảo hiểm (y tế, xe hơi, v.v...) 
o Hồ sơ phúc lợi (DSHS, SSI, phiếu lương, v.v...) 
o Hồ sơ tài chính (Sao kê tài khoản ngân hàng, hưu trí, sao kê thẻ tín dụng) 
o Các hóa đơn thanh toán tiện ích khác 
o Giấy phép lái xe 
o Hợp đồng thuê nhà hay thư xác nhận của Cơ quan Nhà ở 
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