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CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

 CCSPاطالعیھ تک سرپرست  
CCSP Single Parent Declaration 

شماره تلفن مرکز تماس کمک ھزینھ مراقبت از 
 کودک

      

شماره فکس مرکز تماس کمک ھزینھ مراقبت از  
 کودک

      
 شماره شناسایی مشتری 

      
 تاریخ 

      

 

      

شده در زیر را برای ھریک از کودکان منزل خود ارائھ دھید. در صورت نیاز بھ فضای بیشتر، لطفاً از پشت این  این فرم را تکمیل و امضا کنید. اطالعات درخواست
 فرم استفاده نمایید یا صفحات بیشتری پیوست کنید. 

 نام کودک  

      

 نام، آدرس، و تاریخ تولید والد دیگر 

      

قادر بھ ارائھ این اطالعات نیستیم، زیرا انجام این عمل  
بھ من یا   یا روحیآسیب شدید جسمی  تواند موجبمی

   یکی از افراد خانواده من شود: 
 خیر  بلھ       

 نام کودک 

      

 نام، آدرس، و تاریخ تولید والد دیگر 

      

قادر بھ ارائھ این اطالعات نیستم، زیرا انجام این عمل  
 ا روحیتواند باعث آسیب شدید جسمی یمی

  :بھ من یا یکی از افراد خانواده من شود 
 خیر  بلھ       

 مانند باال.   
 نام کودک 

      

 نام، آدرس، و تاریخ تولید والد دیگر 

      

قادر بھ ارائھ این اطالعات نیستم، زیرا انجام این عمل  
  تواند باعث آسیب شدید جسمی یا روحیمی

  :بھ من یا یکی از افراد خانواده من شود 
 خیر  بلھ       

 مانند باال.   
 نام کودک 

      

 نام، آدرس، و تاریخ تولید والد دیگر 

      

قادر بھ ارائھ این اطالعات نیستم، زیرا انجام این عمل  
  تواند باعث آسیب شدید جسمی یا روحیمی

  :بھ من یا یکی از افراد خانواده من شود 
 خیر  بلھ       

 مانند باال.   
 نام کودک 

      

 نام، آدرس، و تاریخ تولید والد دیگر 

      

قادر بھ ارائھ این اطالعات نیستم، زیرا انجام این عمل  
  ا روحیتواند باعث آسیب شدید جسمی یمی

  :بھ من یا یکی از افراد خانواده من شود 
 خیر  بلھ       

 مانند باال.   

دھم کھ اطالعاتی کھ  کنم. شھادت میکنم کھ تک والد خانواده ھستم و ھمراه با ھمسر خود یا والدین ھیچکدام از فرزندان خود زندگی نمیبا امضا این فرم تأیید می
ام تا حد دانش من درست و کامل است و متوجھ ھستم کھ تحریف عمدی این اطالعات توسط من ممکن است باعث شود در معرض  کردهدر این اظھاریھ ارائھ 

 (RCW 74.08.055) ھای مربوطھ در قانون ایالتی واشنگتن قرار بگیرم.مجازات

 تاریخ  امضا مشتری 
       

 نام والدین/سرپرست قانونی بھ صورت حروف مجزای انگلیسی 
      

 


