
 

 
 

STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 

CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

 در منزل/ نامھ معلق اقارب ) FFNفامیل، دوست و ھمسایھ ( 
Family, Friend and Neighbor (FFN) In-Home / Relative Pending Letter 

       تاریخ:  
 

      

 
       

 نمبر تلیفون مرکز مساعدتی مراقبت اطفال 
 
       

 نمبر فکس مرکز مساعدتی مراقبت اطفال
 
       

 نمبر درخواست مشتری 
 

 اید تا ھزینھ مراقبت طفل را کھ توسط یکی از این دو مورد ذیل ارائھ میشود پرداخت نمایید: درخواست مساعدت کرده  Working Connections Child Careشما از 
 یک فرد غیر اقارب (دوست یا ھمسایھ) کھ جھت مراقبت طفل بھ منزل شما می آید؛ یا  .1
 مراقبت طفل بھ منزل تان می آیند. یکی از اقارب (فامیل) واجد شرایط در منزل خوب فرد اقارب یا یکی از اقارب واجد شرایط کھ جھت  .2

 این مکتوب را بخوانید و دنبال نمایید.   2و   1لطفا طرزالعمل ھای حصھ 

 تایید گردد. ) DCYFقبل از اینکھ پرداخت مجاز شود و ارائھ دھنده بھ توسط وزارت اطفال، نوجوانان و فامیل ھا ( . 1حصھ 

 : باید) FFNارائھ دھندگان فامیل، دوست و ھمسایھ (  ھمھ
 سالھ یا کالنتر باشند.   18 .1
تکمیل کنند. این مورد  providers/ffn-learning-dcyf.wa.gov/services/earlyبھ آدرس  WA Compassرجیستر شان را در پورتال ارائھ دھنده  .2

، کارت ھویھ    بھ شمول آپلود یک کاپی خوانا و معتبر از کارت معتبر تامین اجتماعی و کارت ھویھ تصویر دار صادر شده توسط دولت، مانند الیسنس دریوری
 ایالت واشنگتن یا پاسپورت است.  

بھ  MERITاز طریق  ) PBCیی درمورد نحوه تکمیل درخواست بررسی تاریخچھ و پیشینھ عاجل (ھا پس از بررسی رجیستر، طرزالعمل
 دھنده روان میشود. ارائھ 

 
 بھ تماس شوید.  8داخلی نمبر  1-866-482-4325بھ نمبر  DCYFجھت سؤاالت و پرسان ھای خود، با 

 غیر اقارب 
 طفل مراقبت طفل صرف در منزل  

 (فامیل بھ اساس نسبت خونی، ازدواج یا حکم محکمھ)  اقارب
 طفل یا منزل   ارائھ دھندهمراقبت طفل در منزل 

 ارائھ دھنده از اقارب طفل نیست و از این قبیل موارد میباشد: 
a(  یک دوست؛ یا 
b(  .ھمسایھ پدر و مادر 

 ارائھ دھنده از اقارب طفل است و از این قبیل موارد میباشد: 
a(  کالنسال کھ خارج از منزل طفل زنده گی میکند. خواھر و برادر 
b(   پدرکالن و مادرکالن (ھمچنان جد و نیا)؛ 
c( عمھ یا کاکا (ھمچنان جدی و نیایی)؛ 
d(  باید الزامات صحی و مصئونیت را در حصھ) تکمیل نماید) یا  3پسر کاکا 
e(  .فامیل سائر بھ اساس نسبت خونی، ازدواج یا حکم محکمھ 

  

  16دھنده باید ھمھ افراد  ارائھ میشود؛ ارائھ ارائھ دھندهمنزل در صورتی کھ مراقبت در  
سال و کالنتر کھ با فرد اقارب زنده گی میکنند را ملزم نماید درخواست بررسی تاریخچھ  

 و پیشینھ عاجل را تکمیل نمایند. 

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn
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 .  DCYFپس از تایید  . 2حصھ 

دھنده یا آخرین تاییدیھ بررسی پیشینھ عاجل اعضای مورد ضرور فامیل دریافت   تاییدیھ بررسی تاریخچھ و پیشینھ عاجل جھت ارائھتاریخ شروع پرداخت، تاریخی است کھ 
 شود. 

 

 باید:  FFNجھت واجد شرایط ماندن پرداخت، کلیھ ارائھ دھندگان 

A.  تعلیم پیگیری حضور و غیاب الکترونیکیDCYF ) وع پرداخت تکمیل کنند. معلومات تعلیمی را در آدرس  ) روز اول از تاریخ شر90را در نود
system/training-attendance-providers/electronic-learning-dcyf.wa.gov/services/early   بیابید یا  سیستم پیگیری حضور و غیاب

تایید    system/training-attendance-providers/electronic-learning-dcyf.wa.gov/services/earlyدر آدرس  DCYFالکترونیکی تان را توسط 
 نمایید.  

B. غیاب الکترونیکی روزوار جھت درج زمان شروع و ختم مراقبت ھای ارائھ شده بھ کدام طفل و روان کردن سوابق و تاریخچھ الکترونیکی بھ   از سیستم حضور و
DCYF  .بصورت ماھوار با مصروف سازی سیستم الکترونیکی استفاده کنید 

C.  معلومات آنھا را در پورتال ارائھ دھندهWA Compass  وMERIT  ام قانونی، آدرس، ایمیل و نمبر تلیفون آپدیت نگھ دارید.  با تغییرات ن 

D.    سال).   3بررسی تاریخچھ و پیشینھ عاجل را آپدیت نگھ دارید (الزامی بصورت کدام 

 . ضرورت ھای تکمیلی 3حصھ 
 جھت ارائھ دھندگان بھ اساس رابطھ آنھا با طفل و محل انجام مراقبت میباشند:  زیر الزامات واجدیت شرایط تکمیلیموارد 

 ارائھ دھندگان  غیر اقارب و پسرخالھ

   طفل صرف در منزل مراقبت از غیر اقارب  

 اقارب واجدیت شرایط ارائھ دھندگان 

 دارای جواز میباشد  طفلیا منزل   ارائھ دھندهمراقبت طفل در منزل 

از تاریخ شروع پرداخت، ارائھ دھنده باید موارد ذیل را  روز اول  90در  .1
 تکمیل نماید: 

a(  تعلیم صحی و مصئونیتDCYF    یا تاییدیھ معافیت تعلیمیDCYF  
تعلیم صحی و مصئونیت  . WAC 110-16-0025(2)(b)مطابق  

DCYF   :را میتوانید بصورت آنالین در آدرس ذیل بیابید
providers/ffn-learning-dcyf.wa.gov/services/early  ؛ 

b( ) تعلیم کامل کمک ھای اولیھ و احیای قلبی ریویCPR (  اطفال تازه
 متولد شده، اطفال و کالنساالن.  

c(   تاریخ تکمیل تعلیمCPR/ کمک ھای اولیھ درMERIT  
را در 

https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home  
کمک ھای اولیھ  /CPRدرج کنید و مدرکی دال بر تعلیم 

مربی) را ارائھ    (کارت، الیسنس، یا مکتوب از طرف 
 نمایید.  

d(   تعلیم خواب مصئون طفل تازه متولد شده رل در زمان مراقبت از
 اطفال تازه متولد شده تکمیل نمایید 

در منزلی کھ    DCYFدر بازدید سالوار با متخصص معافیت جواز  . 2
مراقبت ارائھ میشود، اشتراک پیدا نمایید. در صورت در دسترس بودن، بھ  

توصیھ میشود کھ طی آن حضور داشتھ باشید. ھدف از  شما، یعنی والدین
این بازدید اطمینان از رعایت الزامات مصئونیت و صحی توسط ارائھ  
دھنده، نظاره محیط مراقبت طفل و تعامالت ارائھ دھنده با طفل و بحث  

 درمورد اقدامات و اجراات صحی و مصئونیت میباشد. 
را   DCYFورد تایید کم از کم دو ساعت تعلیم صحی و مصئونیت م .3

 بصورت سالوار تکمیل نمایید. 

  16انجام میشود، افراد   در منزل ارائھ دھنده اقاربزمانیکھ مراقبت از طفل در  .1
 سال و کالنتر کھ: 

a(   با فرد اقارب زنده گی میکنند باید بررسی تاریخچھ و پیشینھ عاجل خود را
 سال).  3آپدیت نگھ دارند (الزامی بصورت کدام 

b(  دارند با ارائھ دھنده اقارب زنده گی کنند؛ باید قبل از نقل مکان با ارائھ  پالن
 دھنده، بررسی تاریخچھ و پیشینھ عاجل را تکمیل نمایند. 

 

http://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training
http://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/electronic-attendance-system/training
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Child Care Aware )رای جواز  مراقبت آگاھانھ اطفال) معلومات و ارجاعات بی طرفانھ و رایگان را باالی فامیل ھایی  ارائھ میدھد کھ بھ دنبال مراکز مراقبت اطفال دا
 ارتباط برقرار نمایید.  childcareaware.orgبھ تماس شوید یا بصورت آنالین با  1-800-464- 1114و کیفیت خوب استند. با نمبر 

 
راپورھای نظارت، لسان ھای تکلم کننده و موارد سائر،   جھت یافتن وضعیت بررسی سوابق و تاریخچھ مراکز مراقبت اطفال دارای جواز، سابقھ و تاریخچھ صدور جواز،

 .  findchildcarewa.orgبھ آدرس ذیل بروید: بررسی مراقبت اطفال در 
 

رین بیشتر ضرورت دارد. جھت  ھمچنان میتوانید تعلیم ببینید رشد و انکشاف نوزاد یا طفلتان در مسیر صحیحی قرار دارد یا اینکھ باالی آماده گی برای مکتب بھ کمی تم
مساعدت  ( Parent Help 123بھ ویب سایت  یا مراجعھ  1-800-322-2588انجام این کار، میتوانید از طریق بھ تماس شدن با خط تلیفون عاجل صحت فامیل بھ نمبر 

و   washington-grow-me-development/help-parenthelp123.org/child)، پرسشنامھ رایگان بررسی رشد و انکشاف طفل را پرکاری کنید. 123والدین 
 معلومات بیشتری در مورد آن کسب نمایید.  

 
روحی و حتی مرگ،   اطفال از حقوق اولیھ انسانی برخوردارند کھ مصئون باشند. سوء استفاده و بی توجھی با قرار دادن شان در معرض صدمھ و آسیب ھای فزیکی و

 با بھ نمبر DCYFوک استید طفلی قربانی سوء استفاده یا بی توجھی شده است، با نمبر رایگان مصئونیت آنھا را تھدید میکند. در صورتی کھ مشک
-866-END-HARM1 )-866-363-42761(  .بھ تماس شوید 

 
 فل بھ نمبرلطفا در صورتی کھ شما، والدین، درمورد مراحل بعدی یا واجدیت شرایط کنونی خود سوال یا پرسانی دارید، با مرکز تماس مساعدت مراقبت ط

 بھ تماس شوید. 844-1--8687626
 و نمبر اصلی  8دھنده تان درمورد روند تایید و الزامات سوال و پرسانی دارد، از ایشان بخواھید با متخصص معافیت جواز بھ نمبر داخلی    در صورتی کھ ارائھ

 بھ تماس شوند.   dcyf.ffn@dcyf.wa.govیا ایمیل بھ آدرس ذیل 482-866-1- 4325
 

http://wa.childcareaware.org/
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington
mailto:dcyf.ffn@dcyf.wa.gov

