HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG THIẾT YẾU

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM KHẨN CẤP
CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG THIẾT YẾU
Quý vị có phải là một người lao động thiết yếu đang sống hoặc làm việc tại Quận King VÀ cần dịch vụ
chăm sóc trẻ em để thực hiện công việc của mình? Nếu câu trả lời là CÓ, Quận King sẽ giúp quý vị tiếp
cận dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp miễn phí.

Quý vị sẽ cần cung cấp những thông
tin sau đây

VỚI NHỮNG AI ĐANG SỐNG HOẶC
LÀM VIỆC TẠI QUẬN KING, NGOÀI
SEATTLE:

XÁC MINH CÔNG VIỆC:

Nếu quý vị quan tâm đến việc sử dụng dịch
vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp miễn phí, vui
lòng gọi cho Child Care Aware of Washington
Family Center (Nhận Thức về Chăm Sóc Trẻ
Em của Trung Tâm Gia Đình Washington) tại
số 1-800-446-1114 để một nhân viên tiến
hành cuộc đánh giá ban đầu qua điện thoại
với quý vị! Sau đó, một chuyên gia hỗ trợ sẽ
làm việc với quý vị để kết hợp quý vị với một
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em mà có
đủ điều kiện để đáp ứng các nhu cầu của gia
đình quý vị. Quận King và các đối tác của
Quận đang phối hợp chặt chẽ và hy vọng sẽ
có dịch vụ giữ trẻ vào giữa tháng Tư.

Bản sao phải bao gồm tên của nhân viên và
doanh nghiệp, và địa chỉ nơi làm việc.
Gửi MỘT trong những tài liệu dưới đây:
 Thẻ nhân viên (ID)
 Email từ nơi làm việc có tên và thông
tin liên lạc trong chữ ký
 Danh thiếp hoặc cuống phiếu lương
 Lịch làm việc có tên của doanh nghiệp

XÁC MINH ĐỊA CHỈ:
(Cần thiết nếu quý vị làm việc ở Thành Phố
Seattle HOẶC ở ngoài Quận King)
Gửi MỘT trong những tài liệu dưới đây:
 Hóa đơn tiện ích (ga, nước, rác, ánh
sáng, điện, cáp, điện thoại bàn)
 Bảo hiểm nhà/thuê nhà
 Giấy nợ thế chấp nhà
HOẶC LÀ
Gửi HAI trong những tài liệu dưới đây:
 Giấy bảo hiểm (y tế, xe, v.v.)
 Tài liệu phúc lợi (DSHS, SSI, cuống
phiếu lương)
 Chứng từ tài chính (sao kê ngân hàng,
hưu trí, sao kê thẻ tín dụng)
 Các hóa đơn khác hoặc bằng lái xe
 Thư từ chủ cho thuê nhà hoặc hợp
đồng cho thuê

VỚI NHỮNG AI ĐANG SỐNG HOẶC
LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ SEATTLE:
Thành Phố Seattle đang triển khai chương
trình Emergency Child Care program (Chăm
Sóc Trẻ Em Khẩn Cấp) để hỗ trợ những người
người cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và những
người lao động thiết yếu. Nếu quý vị là một
người lao động thiết yếu đang sống hoặc làm
việc tại Thành Phố Seattle, vui lòng điền vào
mẫu đơn quan tâm.

Tài liệu không thể quá ba tháng, phải bao gồm tên của quý vị, và không thể là phong bì hoặc thư từ cá nhân. Nếu
quý vị đang gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc không thể xác minh địa chỉ nhà của quý vị, vui lòng cho chúng tôi
biết và chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện xác minh thay thế.
Quý vị có thể đẩy nhanh quá trình đánh giá ban đầu và kết nối dịch vụ bằng cách gửi các tài liệu xác minh được
yêu cầu đến subsidy@childcare.org.

