
رعایة األطفال في حالة الطوارئ للعاملین في المھن 
 كینجاألساسیة في مقاطعة 

 
، لصالح مجانًاملیون دوالر أمریكي لتوفیر خدمات رعایة األطفال  2.2التزمت مقاطعة كینج بتوفیر 
تمویل وسیتم توجیھ صرف ھذا ال الذین یعیشون أو یعملون في المقاطعة. العاملین في المھن األساسیة

لدى مجموعة مختارة من مقدمي خدمات رعایة األطفال في شتى أنحاء المقاطعة لتوفیر أماكن لألطفال 
نحتاج لمعاونتكم في التعریف والترویج لھذه المساعدة لدى عمالئكم  حتى نھایة یونیو على األقل.

 وموظفیكم ومجتمعاتكم!
 

 Child Careاالتصال بـ  األسرللتقدم بطلب الحصول على رعایة األطفال المجانیة، یجب على 

Aware مركز األسر بواشنطنل التابعWashington Family Center  1 الرقم على-
لدینا ممثلون یتحدثون اإلسبانیة، كما یمكننا تقدیم  وإكمال مقابلة أخذ المعلومات مع متخصصي الموارد لدینا. 800-446-1114

  الخدمة بأي لغات أخرى، وذلك دون مقابل. 
 

معلومات، لتسریع عملیة أخذ الو البد من التحقق من صحة عنوان العمل و/أو المنزل إلكمال مقابلة أخذ المعلومات. یرجى مالحظة أنھ:
 . ویمكن االطالع على مزید من التفاصیل أدناه.subsidy@childcare.orgیمكن للعائالت إرسال صور وثائق التحقق المطلوبة إلى 

 
 نشكركم بصدق على خدمتكم لمجتمعنا خالل ھذه الفترة الحرجة. 

 
 

الرجاء إرسال وثائق التحقق المطلوبة إلى   .صحة عنوان العمل و/أو المنزل إلكمال أخذ المعلوماتالبد من التحقق من 
subsidy@childcare.org.   

 
   والعنوان الفعلي لمقر العمل.اسم صاحب العمل و اسم الموظفیجب أن تشمل البیانات  :التحقق من صحة بیانات صاحب العمل

 وثیقة واحدة من الوثائق التالیة: لوسیكفي لھذا الغرض إرسال صورة 
 شارة ھویة العمل؛ •
 برید إلكتروني من عنوان العمل یشتمل على االسم وبیانات االتصال في سطر التوقیع؛ •
 بطاقة عمل؛ •
 إیصال دفع؛  •
 جدول العمل مع وجود اسم صاحب العمل ظاھًرا.  •

 
 خارج مقاطعة كینج، إلثبات اإلقامة في مقاطعة كینج **)   أو(** مطلوب فقط إذا كنت تعمل في مدینة سیاتل  التحقق من صحة العنوان: 

 
أشھر، وأن تتضمن اسم الموظف، وال یمكن أن تكون على ھیئة مظاریف أو   3یجب أال یكون قد مضى على تاریخ صدور الوثائق أكثر من 

 إذا كنت تعاني من عدم وجود مأوى أو غیر قادر على إثبات عنوان منزلك، فالرجاء إخبارنا وسنوفر وسائل بدیلة للتحقق. ف مراسالت شخصیة.
 

 من قائمة الوثائق التالیة: واحدةأرسل وثیقة  •
o ه /قمامة، إضاءة/ كھرباء، خدمة كابل، ھاتف أرضي) فاتورة مرافق (غاز، میا 
o  تأمین منزل/مستأِجر 
o وثیقة رھن عقاري 

 أو
 من ھذه القائمة، على أن یكونا من مصادر مختلفة:  وثیقتان •

o  (صحة، سیارة إلخ) وثیقة تأمین 
o ) وثیقة إعانةDSHS ،SSI(إیصال دفع الخ ، 
o  بطاقة ائتمانیة) وثیقة مالیة (كشف حساب بنكي، تقاعد، كشف 
o  فواتیر أخرى 
o  رخصة قیادة 
o  خطاب تأجیر أو من ھیئة اإلسكان 

 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.wa.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FWA%2520Essential%2520Critical%2520Infrastructure%2520Workers%2520%2528Final%2529.pdf&data=02%7C01%7CJECafferty%40kingcounty.gov%7C974a9a7d6c92499fa6bb08d7d818658c%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C1%7C637215471614565078&sdata=QvHlG5Z9iQdlABq0gV3%2BM6ejZ%2BU4qETS%2BzslmA5Jd2A%3D&reserved=0
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