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የ Seatle ከተማ  
የልጅ እንክብካቤ ሰራተኛ ዕውቅና ክፍያ  

 
ለልጆች እንክብካቤ አቅራቢዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች 

 

1. የዚህ እውቅና ክፍያ ዓላማ ምንድነው?  

የ Seatle ከተማ በ Seatle ከተማ ወሰኖች ውስጥ በሁሉም Department of Children, Youth and their Families (DCYF፣ 

የልጆች፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦቻቸው መምሪያ) ፈቃድ ባለው የቤት እና ማእከል ላይ የተመሠረተ የሕፃናት እንክብካቤ መርሃ ግብሮች ውስጥ 

ለሠራተኞች ዕውቅና ክፍያ ከ Seattle Rescue Plan  ወደ 2,900,000 ዶላር የሚሆን ገንዘብ መድቧል። ድጎማዎቹ በዚህ የህብረተሰብ 

ጤና ድንገተኛ ሁኔታ ወቅት ህጻናት ልጆችን በማስተማር እና በመንከባከብ ጉልህ ስራ የሰሩ ሰዎችን እውቅና መስጠት ይሻል።. የ Seattle 

Childcare Business Coalition (SCBC፣ የሲያትል የልጅ እንክብካቤ የንግድ ማህበር)፣ ከ Economic Opportunity 

Institute (ከኢኮኖሚክ ዕድል ተቋም) ጋር በመተባበር ለእነዚህ የገንዘብ ድጎማዎች ስለተሟገቱልን እናመሰግናለን። 

 

2. ለልጆች እንክብካቤ ሠራተኞች እውቅና ክፍያ ለማመልከት ብቁ የሆነው ማነው? 

የዚህ ዕድል ግብ በበሽታው ወረርሽኝ ወቅት በ Seatle ከተማ ውስጥ በሚገኙት የሕፃናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች ውስጥ ሲሠሩ ለነበሩ 
የትምህርት መምህራን እና የሕፃናት እንክብካቤ ሠራተኞች ቅድሚያ መስጠት ነው።   
 
ለእነዚህ ድጎማዎች ማመልከቻ በአሠሪው መቅረብ አለበት። በቤተሰብ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች ሁኔታ፣ ይህ ፈቃድ ሰጪው ነው። 
እነዚህን ገንዘቦች የሚቀበሉ ንግዶች ብቁ ለሆኑ ሠራተኞቻቸው የማስተላለፍ ኃላፊነት አለባቸው። በአሁኑ ጊዜ ተቀጥረው ለሚሠሩ ሰዎች 
ጥቅሙን መስጠት አሰሪዎች ክፍያውን ማድረስ መቻላቸውን ያረጋግጣል። 

 

የብቁ ሠራተኞች መግለጫ:-  

• የ DCYF ፈቃድ ባለው የሕፃናት መንከባከቢያ ማዕከል ወይም በ Seatle ከተማ ወሰኖች ውስጥ በሚገኝ የቤተሰብ የሕፃናት እንክብካቤ 
ፕሮግራም ውስጥ በቦታው የሚሰሩ ሁሉም የሕፃናት እንክብካቤ ሠራተኞች የሙሉ ጊዜ ወይም የትርፍ ሰዓት ሰራተኞች ለዚህ ክፍያ ብቁ 
ናቸው።   

• በ 2021 ውስጥ በማንኛውም የ DCYF ፈቃድ ባለው ቤት ወይም በማዕከል ላይ በተመሠረተ የሕፃናት እንክብካቤ ተቋም ውስጥ ቢያንስ 
ለስድስት ወራት በደመወዝ ላይ የነበሩ ሠራተኞች እና ማመልከቻው በተሰጠበት ቀን አሁንም ብቁ በሆነ ፈቃድ ማዕከል ውስጥ ተቀጥረው 
የሚሰሩ። አንድ ሰው ጠቅላላ ጊዜ ቢያንስ ስድስት ወር ከሆነ በ Seatle ከተማ ውስጥ በሚገኝ ከአንድ በላይ DCYF ፈቃድ ባለው የሕፃናት 
እንክብካቤ ሥራ ከሠራ ብቁ ሊሆን ይችላል። በ 2021 በበርካታ ቦታዎች ላይ ለመስራት ሁሉም ቦታ በአንድ ጊዜ መገኘት አያስፈልገውም።  

• አንድ ሰራተኛ በ Seatle ከተማ ወሰን ውስጥ በሚገኝ የሕፃናት እንክብካቤ ተቋም ውስጥ እስከሠራ ድረስ፣ እነሱ ራሳቸው የ Seatle 
ነዋሪዎች መሆን አያስፈልጋቸውም። 

• ከ Seatle ውጪ የሚካሄዱ መርሃግብሮች፣ እንዲሁም ያልተካተቱትን የ King County ን ጨምሮ፣ ለቀረበው የገንዘብ እርዳታ ብቁ 
አይደሉም። ከትምህርት ቤት ዕድሜ ፍቃድ ነፃ የሆኑ አቅራቢዎች በ Seattle ከተማ ገደቦች ውስጥ የሚሰሩ ብቁ አይደሉም። ቤተሰብ፣ 
ጓደኛ እና ጎረቤት ተንከባካቢዎች ብቁ አይደሉም። 

 

3. እኔ በ DCYF ፈቃድ ባለው ተቋም ውስጥ ከልጆች ጋር በቀጥታ የምሠራ የቤተሰብ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢ ነኝ።  ለራሴ ለዚህ እውቅና 

ክፍያ ማመልከት እችላለሁን? 

አዎ።  ተቀጣሪ ሠራተኞችን መያዝ አይጠበቅብዎትም።  ለአብዛኛው ፈረቃዎ በቀጥታ ከልጆች ጋር የሚሰራ የ Family Child Care (FCC፣ 

የቤተሰብ ልጅ እንክብካቤ) አቅራቢ ከሆኑ እና የ DCYF ንግድ ፈቃድዎ  

ያለው በ Seatle ከተማ ወሰኖች ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፣ ከላይ የተዘረዘሩትን የስድስት ወር መመዘኛዎች ካሟሉ እራስዎን እንደ ብቁ ሠራተኛ 
ሊቆጥሩ ይችላሉ።    
 

4. እንደ ፈቃድ ያለው የቤተሰብ የሕፃናት እንክብካቤ ወይም በማዕከል ላይ የተመሠረተ አቅራቢ እንደመሆኔ መጠን፣ ለዚህ ስጦታ ብቁ ለመሆን 

ልጆችን ክፍት አድርጌ ማገልገል አለብኝ? 
አዎ፣ በአሁኑ ጊዜ ክፍት መሆን እና ልጆችን መቀበል አለብዎት። የእርስዎ ፕሮግራም በዚህ ዓመት ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ቢያንስ 
አንድ ልጅ መመዝገብ እና ማገልገል አለበት።   
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5. የድጋፉ መጠኖች ምንድን ናቸው? 
እያንዳንዱ የሕፃናት ተንከባካቢ ሠራተኛ ተመሳሳይ መጠን ይቀበላል። በአንድ ፈቃድ ላለው የሕፃናት እንክብካቤ ሠራተኛ ለእውቅና ክፍያ 
የተሰጠው ጠቅላላ መጠን በአመልካቾች ተለይተው በታወቁ ብቁ ሠራተኞች ብዛት ላይ የተመሠረተ ነው። 

 

6. እነዚህ እርዳታዎች ውድድር አላቸው? 

አይ፣ እነዚህ እርዳታዎች ውድድር-የለሽ ናቸው። 

 

7. አቅራቢው የ Working Connections Child Care (WCCC፣ የሥራ ግንኙነቶች የሕፃናት እንክብካቤ) የግዛት ድጎማ የሚያገኙ ወይም 

ብቁ ለመሆን Child Care Assistance Program (CCAP፣ የልጅ እንክብካቤ ድጋፍ ፕሮግራም) ውስጥ የተመዘገቡ ቤተሰብ ልጆችን 

እንዲያገለግል ይጠየቃል? 

አይ። የ Working Connections Child Care  ወይም የ Child Care Assistance Program ድጎማዎችን ቢቀበልም ባይቀበልም፣ 

በ Seatle ከተማ ወሰኖች ውስጥ ያሉ ማንኛውም የ DCYF ፈቃድ ያላቸው የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢ ማመልከት ይችላል። 

 

8. አቅራቢ በ Early Achievers (በቀደምት ስኬቶች) ውስጥ መመዝገብ ይጠበቅበታል? 

አይ። በ Seatle ከተማ ወሰኖች ውስጥ ያለ ማንኛውም የ DCYF- ፈቃድ ያለው የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢ ማመልከት ይችላል።   

 

9. እነዚህ የገንዘብ ድጋፎች ለምን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?  

ገንዘብ ለመቀበል አቅራቢዎች ከ Seatle ከተማ ጋር ስምምነት መፈረም ይጠበቅባቸዋል። ገንዘቡ በቀጥታ ለሚመለከታቸው 
ሠራተኞቻቸው መከፈል አለበት። አቅራቢዎች የገንዘቡን አጠቃቀም በተመለከተ መዝገቦችን እንዲይዙ እና ከተጠየቁ መዝገቦቹን 
ለከተማው እንዲያቀርቡ መዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። 
ይህ የዕውቅና ክፍያ ሰራተኞች ገንዘቡን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ በተመለከተ ምንም ገደቦች የሉትም።   
 

10. እርዳታው ሙሉ በሙሉ ይሰጣል? 

ማመልከቻው ከጸድቀ በኋላ ሙሉው ገንዘብ እንዲሰጥ ይደረጋል። እንክብካቤ አቅራቢዎች በአድራሻቸው መሰረት በEFT ወይም በቼክ 

እንዲደርሳቸው ይደረጋል። ለአቅራቢዎች የሚከፈሉ ክፍያዎች ከኦክቶበር 25 - ኖቬምበር 30፣ 2021 ድረስ ይላካሉ።   

 

11. እነዚህን ገንዘቦች ለሠራተኞቼ ማስተላለፍ ያለብኝ መቼ ነው?  

በአቅራቢው ገንዘብ ከተቀበለ በኋላ በሚቀጥሉት ሁለት የደመወዝ ክፍያ ጊዜያት ውስጥ፣ በተለይም እስከ ዲሴምበር 31፣ 2021 ድረስ፣ 
ለሠራተኞች መከፈል አለበት። 
 

 

12. በ Seatle ውስጥ በርካታ ፈቃድ ያላቸው የህጻናት እንክብካቤ ጣቢያዎች ያሉኝ ኤጄንሲ ከሆንኩ፣ ለእያንዳንዱ ጣቢያ የተለየ ማመልከቻ 

ማቅረብ ይኖርብኛል? 

አዎ።  መርሃ ግብሮች እንደ የንግድ ሥራቸው ስም እና የ DCYF የፍቃድ ID (Identification፣ መታወቂያ) # እንደ የመተግበሪያው አካል 

ይዘረዝራሉ።  እያንዳንዱ መተግበሪያ ልዩ የ DCYF የፍቃድ መታወቂያ ቁጥር ሊኖረው ይገባል።   

 

13. ምን አይነት ሰነዶችን ማቅረብ ይገባኛል?  

የእርዳታው አሸናፊ ከተነገረ በኋላ፣ የ Washington ግዛት የንግድ ፍቃድን ከ Unified Business Identifier (UBI፣ ዩኒፋይድ ቢዝነስ 

አይደንቲፋየር) ወይም DCYF የልጆች እንክብካቤ ፈቃድ እንዲሁም የተሞላና የተፈረመ W-9 መላክ ይኖርበታል።  ተቀባይነት ያገኙ 

አቅራቢዎችም፣ በ DocuSign በኩል በሚላከው፣ ከ Seatle ከተማ ጋር ዘላቂ ስምምነት እንዲፈርሙ ይገደዳሉ። 

 

14. የእርዳታ ገንዘቦች ግብር የሚከፈልባቸው ናቸው?  

የእርዳታ ገንዘብ እንደ ገቢ ይቆጠራል። ለግብር ሲባል፣ እርዳታዎች ከሌሎች ገቢዎች ጋር በተመሳሳይ መታየት ይኖርባቸዋል።  

አቅራቢዎች እነዘህን የገንዘብ ድጎማዎች ለሰራተኞቻቸው በሚያስተላልፉበት ጊዜ ላሉ ማናቸውም ተያያዥ ግብሮች እና/ወይም 

አስተዳደራዊ ክፍያዎች የንግድ ወጪዎችን ለመሸፈን ከተመደበው የገንዘብ ድጎማ እስከ 15% ድረስ መያዝ ይችላሉ። ቀሪው 
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ሂሳብ ለሰራተኞችዎ በቀጥታ መተላለፍ አለበት። ማናቸውም የተያዙ የሰራተኞች ደመወዞች ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚከፈለውን 

የመጨረሻ ካሳ መጠን ሊቀንሰው እንደሚችል እባክዎ ይወቁ።    

 

ለምሳሌ፣ ኤጀንሲዎ በእርስዎ ማመልከቻ ላይ ያሉ 20 ሰዎችን ተቀበለ እንበል፣ እናም እርስዎ $5,000 ተቀበሉ። ይህንን ወደ 

ሰራተኛዎ ደመወዝ ሲያስተላልፉ ያሉ ማንኛውንም ግብሮች ወይም አስተዳደራዊ ክፍያዎችን ለመሸፈን ኤጀንሲዎ 15% (በዚህ 

ምሳሌ ደግሞ፣ $750 ይሆናል) እንዲይዝ ይፈቀድለታል። ይህ ማለት እርስዎ ለተቀበሏቸው 20 ሰራተኞች ቢያንስ $4,250 
የማስተላለፍ ግዴታ አለብዎት። 

 
በልዩ የንግድዎ አንድምታዎች ላይ ከባለሙያ የግብር አማካሪ ምክር ይፈልጉ።  
 

15. ተንከባካቢዎች ከዚህ እርዳታ ጋር የተያያዙ ደረሰኞችን ማስቀመጥና ማቅረብ ይኖርባቸዋል?  
አቅራቢዎች የገንዘቡን አጠቃቀም በተመለከተ መዝገቦችን እንዲይዙ እና ከተጠየቁ መዝገቦቹን ለከተማው እንዲያቀርቡ መዘጋጀት 
ይጠበቅባቸዋል።  

 

16. ለዚህ እርዳታ ለማመልከት የጊዜ ገደብ አለ?  

አዎ። ለማመልከት ቀነ-ገደቡ ኦክቶበር 11፣ 2021፣ በ 11:59 pm የ Pacific Daylight Time ነው።   

 

17. አንድ አቅራቢ ለእውቅና ክፍያ እንዴት ማመልከት ይችላል?  

ሴፕቴምበር 20፣ 2021 በ Seatle ከተማ ውስጥ የሚገኙ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች ከማመልከቻው አገናኝ ጋር ኢሜይል 
ይደርሳቸዋል። አቅራቢው በስጦታ ማመልከቻው አገናኝ ላይ ጠቅ ያደርጋል፣ እዚያም የንግድ ስምዎን፣ አድራሻዎን እና የአቅራቢዎን የፍቃድ 
መታወቂያ ቁጥርን ወይም Unified Business Identifier (UBI) ን ጨምሮ ጥቂት አጭር ጥያቄዎችን ይመልሳሉ።   

 

የእርዳታ ማመልከቻው በመስመር ላይ፣ እና በ ፒ.ዲ.ኤፍ ቅርጸት፣ በእንግሊዘኛ፣ አማርኛ፣ አረብኛ፣ ቀለል ያለ ቻይንኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሌኛ፣ 

ስፓኒሽ እና ቬትናምኛ ይገኛል። የ PDF ማመልከቻው ታትሞ፣ ተጠናቅቆ ወደ DEELfunding@seattle.govመላክ ይችላል።  

 

18. አንድ ተንከባካቢ ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ ቢያስፈልገውስ? 

እርዳታ ካስፈለጎት የእርስዎን የቀደምት ስኬቶች አሰልጣኝ ያግኙ። አሰልጣኝዎ ማን እንደሆነ ካላወቁ፣ የ Child Care Resources አቅራቢ 

መስመር ላይ በ 1-800-446-1114 ይደውሉ። 

 

19. እንዴት እና መቼ እርዳታው ይሰጣል?  
የመጨረሻ የሽልማት ማስታወቂያዎች በኦክቶበር ወር አጋማሽ ላይ ይደረጋሉ። ሁሉም አቅራቢዎች የሽልማቱን ሁኔታ በኢሜይል 
እንዲያውቁት ይደረጋል። እንክብካቤ አቅራቢዎች በአድራሻቸው መሰረት በቀጥታ ገቢ ወይም በቼክ እንዲደርሳቸው ይደረጋል። 
ለአቅራቢዎች የሚደረጉ ክፍያዎች ከኦክቶበር 25 - ኖቬምበር 30፣ 2021 ይላካሉ።   
 

20. ማመልከቻው ከገባ በኋላ ሰራተኛው ፕሮግራሜን ቢለቅስ?   

ማመልከቻው ላይ እንደ ብቁ የተቆጠረ ሰራተኛ በእርስዎ የልጅ እንክብካቤ ጣቢያ ላይ ተቀጣሪ መሆኑን ካቆመ፣ 

እናም ይህ ብቁ ናቸው ብለው ከለዩአቸው ሰራተኞች ቁጥር 25% ወይም ከዚያ በታች የሚወክል ከሆነ፣ ፕሮግራሙ 

አሁን ተቀጥረው ላሉት ብቁ ሰራተኞች ሙሉ የዕውቅና ሽልማቱን መጠን፣ እኩል፣ ማከፋፈል አለበት።   

 

በፕሮግራምዎ ውስጥ ከ 25% በላይ የሆኑ ብቁ ናቸው ብለው ሪፖርት ያደረጓቸው ሰራተኞች ከስራ ከለቀቁ፣ 

የሽልማትዎ መጠን እንደገና መሰላት አለበት እናም DEELfunding@seattle.gov ን ማነጋገር አለብዎት። 
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