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ከተማ ሲያትል  
ናይ ህጻውንቲ ክንክን መረጋግኢ ገንዘባዊ ሓገዝ 

 
ብዛዕባ ናይ ስድራ-ቤት፡ ኣዕሩኽን ጎረቤትን (FFN) ረድኤታት ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ 

ሕቶታት 
 

ናይ ህጻውንቲ ክንክን ሓገዛት (Child Care Resources) ካብ ዲፓርትመንት ትምህርቲን ኣጋዊ ምህሮን ሲያትል 
(Seattle’s Department of Education & Early Learning) ብዝረኸቦ $100,000 ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ከተማ 
ስያትል ንዝነብሩ 200 ስድራ-ቤታትን ሓበረሐብቲን ንሓድሕዶም $500 ኣብ ምሃብ ይርከብ። እዞም ረድኤታት ኣብዚ 
ሕጂ እዋን ኣብ ሰሙን ን 10 ሰዓት ወይ ዝያዳ ንህጻን ወይ ህጻውንቲ (ንዘይናቶም ህጻውንቲ) ንዝከናኸኑ ትሑት እቶት 
ዘለዎም ናይ FFN ሓብሓብቲ እዮም ዝወሃቡ።  

 
ብኽብረትካ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኣንብብ። 
 
መን እዩ ነዚ ረድኤት ክሓትት ረቛሒ ዘማልእ? 
እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ዘማልኡ ስድራ-ቤት፡ ኣዕሩኽ፡ ከምኡድማ ጎረቤት ሓብሐብቲ እዚ ረድኤት ክሓቱ ብቑዓት 
እዮም: 

• ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ከተማ ስያትል ዝነብሩ  
• ኣብዚ ሕጂ እዋን እንተወሓደ ሓደ ዕድሜኡ ካብ ልደት – 12 ዓመት ዝኾነ ዘይናቶም ቆልዓ ኣብ ሰሙን ን 10 

ሰዓት ወይ ዝያዳ ዝሕብሕቡ  

• ናይቲ ቆልዓ: 
o ኣቦ/እኖ ሓጎ ወይድማ፡ ወላዲ/ት ናይ ኣቦ/እኖ ሓጎ 
o ምዕባይ ኣሕዋቱ/ኣሓቱ 
o ኣሞ/ሓትኖ ወይድማ ኣኮ/ሓውቦ 
o ካልእ ዘመድ 
o ናይ ስድራ-ቤት ዓርኪ 
o ጎረቤት ወይድማ ምስቲ ቆልዓ ዝምድና ዘይብሉ ዓቢ ሰብ 

 
• ዕድሚኦም 18 ዓመት ወይ ዝያዳ ዝገበሩ 
• እቶቱ ማዕረ ወይ ትሕቲ እቲ 500% ናይ 2020 ፌደራል ጸፍሒ ድኽነት ዝኾነ: 

 
ናይ እቶት መምርሒታት:  

በዝሒ ኣባላት 
ስድራ  

ዘይተጻረየ ወርሓዊ 
እቶት  

1 $0 - $5,317 
2   $0- $7,184 
3    $0- $9,050 
4   $0-$10,917 
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5   $0-$12,784 
6   $0-$14,650 
7   $0-$16,517 
8   $0-$18,384 

 
 
 
 
ብኽብረትካ እዞም ሓብሐብቲ ብቑዓት ከምዘይኮኑ ኣስተብህል: 

• ካብ ናይ ከተማ ሲያትል ግዝኣት ወጻኢ ዝነብሩ (unincorporated King County residents not eligible) 
• ልቸንሳ ዘለዎም ሓብሐብቲ ህጻውንቲ 
• ናይ ህጻን ወላዲ (ባዮሎጂካዊ፡ ረዓሚ፡ ናይ እንጌራ ወላዲ፡ ወይድማ ምስ ወላዲ/ት እትነብር/ዝነብር 

መጻምድቲ) 
• ናይ ህጻን ሕጋዊ ሞግዚት ወይድማ ናይቲ ሞግዚት በዓልቲ ቤት ወይ ምስኡ ትነብር መጻምድቲ 
• ከም ናይቲ ቆልዓ ወላዲ ኮይኑ ዘገልግል ዓቢ ሰብ ወይድማ ናይዚ ዓብዪ ሰብ በዓልቲ ቤት ወይ ምስኡ ትነብር 

መጻምድቲ 

• ካብ 6 ዝበዝሑ ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻውንቲ (እንኮላይ ናይ ባዕሎም) ብሓንሳብ እናሓብሓቡ 
ዝርከቡ ሰባት (እዞም ሓብሐብቲ ልቸንሳ መሕብሐቢ ህጻውንቲ ክህልዎም ኣለዎ) 

• ሞያዊት ኣላይት ህጻውንቲ፣ ኤዩ-ፐይር (au-pair) ወይድማ ካልእ ነቲ ህጻን ብምክንኻኑ ገንዘብ ዝኽፈሎ 
ወይ ካሕሳ ዝወሃቦ ሰራሕተኛ። እዚ ብመንገዲ ኣገልግሎት፡ መዳቢ ኤጀንሲ፡ ወይድማ ብቐጥታ በቲ ወላዲ 
ዝተቖጽሩ ሓብሐብቲ የጠቓልል።ሞያዊት ኣላይት ህጻውንቲ ወይከኣ ኤዩ-ፐይር (au-pair) 

 
እቲ ሓብሓቢ ብቑዕ ንክኸውን ስድራቤት ንዘለዉዎም ቆልዑት ናይ ስራሕ ምትእስሳራት ክንክን ህጻን ናይ 
ግዝኣት ድጎማ ክረኽቡ ክሰርሕዶ ትጽቢት ይግበረሉ? 
ኣይፋል፡ ዝኾነ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝገልጹ ረቛሒታት ዘማልእ ስድራ-ቤት፡ ዓርኪ፡ ከምኡድማ ጎረቤት ሓብሓቢ ናይ ስራሕ 
ምትእስሳራት ክንክን ህጻናት (Working Connections Child Care) ይውሰዱ ኣይውሰዱ ብዘየገድስ ከመልክቱ 
ይኽእሉ እዮም። 

 
መጠን ናይቲ ረድኤት ክንደይ እዩ? 
ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝወሃብ $500 እዩ። 
 
 
እዞም ገንዘባዊ ሓገዛት ኣብ ምንታይ እዮም ዝውዕሉ?  
እቲ ረድኤት ኣብ ምንታይ ክውዕል ከም ዘለዎ ዘገድድ ኣሰራርሓ የለን። እቶም ረድኤታት ነቶም ትሑት እቶት ዘለዎም 
ናይ FFN ሓብሓብቲ ናይ ሓደ ግዜ ሓገዝ ክህብ ዝዓለመ እዩ።  

 

እቲ ረድኤት፡ ናይቲ ረድኤት ክፍሊታት ክረክብ ዝሓተሉ ግዜ ወዘተ መዓስ እዩ? 

መመልከቲታት ድሉዋት ዝኾኑሉ ዕለት ዓርቢ፡ ጥሪ 15, 2021 
መመልከቲ ዝቐርበሉ ዕለት ዓርቢ፡ ጥሪ 29, 2021 
ናይ ረድኤታዊ ሓገዝ ምልክታ ዝንገረሉ ዕለት ሶኒ፡ ለካቲት 15, 2021 
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ናብ CCR ዝቐርቡ ሓገዝቲ ሰነዳት: 
• W-9 
• ናይ ረድኤት ስምምዕ ቅጥዒ 

ዓርቢ፡ ለካቲት 19, 2021 

ቼካት ብፖስታ ዝለኣኹሉ ዕለት ካብ  መጋቢት 1, 2021 – 
መጋቢት 17, 2021  

 

ሓብሐብቲ ከመይ ነዚ ረድኤት ክሓቱ ይኽእሉ?  
ካብ ዓርቢ፡ ጥሪ 15, 2021 ኣትሒዙ፡ እቲ ናይ ረድኤት መመልከቲ ኦንላይን (Survey Monkey) ይርከብ እዩ ከምኡድማ 
ብመልክዕ PDF፡ ብእንግሊሽ፡ ኣምሓርኛ፡ ቻይንኛ፡ ሶማሊኛ፡ ስፓኒሽ፡ ትግርኛ፡ ከምኡድማ ቬትናምኛ ተዳልዩ ኣሎ። 
ሓብሐብቲ ነቲ መመልከቲ ብኦንላይን ክመልእኩዎ ወይድማ እቲ ብመልክዕ PDF ዝተዳለወ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ 
ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ብመልክዕ PDF ዝተዳለወ መመልከቲ ክሕተም፡ ክምላእ፡ ከምኡድማ ናብ 
ffn@childcare.org ክርከብ ይከኣል።   

 
ንተወሰኽቲ ሕቶታት ወይድማ ኣብ ምምላእ እቲ መመልከቲ ሓገዝ ንምርካብ፡ እቶም ሓብሐብቲ በቲ ናይ ህጻውንቲ 
ክንክን ሓገዛት ኣቅራቢ መስመር ተሌፎን 1-800-446-1114 ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ቋንቋ ትርጉም 
ኣገልግሎታት ደዊልካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ክትረክብ እንተደሊኻ፡ ብኽብረትካ ነቲ 
ተሌፎን ዘልዕለልካ ሰብ ብእንግሊዝኛ “Interpretation” በሎ ከምኡድማ ናይ ቋንቋኻ ስም ብእንግሊሽ ንገሮ። 

እቲ ሓብሓቢ ነቲ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ሓገዝ እንተደልዩኸ? 
ሓብሐብቲ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ዘድልዮም ሓገዝ ክሓቱ ናብ ህጻውንቲ ክንክን ሓገዛት ኣቕራቢ መስመር ተሌፎን 
1-800-446-1114 ክድውሉ ይኽእሉ እዮም።   

 
ሓብሐብቲ ዝፈልጡዎም ሰባት ኣብ ምምላእ እቲ መመልከቲ ክሕግዙዎም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም፡ እንኮላይ ኣባላት 
ስድራ-ቤቶም፡ ኣዕሩኾም፡ ኬዝ መራሕቲ፡ በጻሕቲ ገዛ፡ ዋሃብቲ ሓገዝ ስድራቤት፡ ናይ ካድዮስኮፕ ጸወታን ምህሮን 
መሳሰይቲ፡ ከምኡድማ ካልኦት። 

 
እዚ ረድኤት ምሕታት ናይ ግዜ ደረት ኣለዎ ድዩ?  
መመልከቲታት ናይ ግድን ዓርቢ፡ ጥሪ 29, 2021 ሰዓት 11:59 ድ.ቀ. ክቐርቡ ኣለዎም።  
 
ሓብሐብቲ ረድኤት ክቕበሉ እንድሕር ተሓርዮም መዓስ እዩ ዝንገሮም? 
ናይ መወዳእታ ናይ ሽልማት ኢሜይላት ሶኒ፡ ለካቲት 15, 2021 ናብቶም ዝተሓርዩ ሓብሐብቲ ክለኣኹሎም እዮም። 
 
እዞም ረድኤታት ኣብ ተወዳዳርነት ዝተደረኹ ድዮም? 
ኣይፋል፡ እዞም ረድኤታት ኣብ ውድድር ዝተደረኹ ኣይኮኑን።  
 
ነቶም ብመሰረት ጸፍሒ ድኽነት ፌደራል (እዚ እቶትን በዝሒ ኣባላት ስድራን ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ) ካብ 0 – 200% 
ዝእቶቶም ሓብሐብቲ ቀዳምነት (ቀዳምነት ደረጃ 1) ክወሃቦም እዩ። ልዕሊ 200% ጸፍሒ ድኽነት ፌደራል ዝርከቡ 
ኣመልከትቲ ድማ ካልኣይ ቀዳምነት (ቀዳምነት ደረጃ 2) ይወሃቦም።  

 
ካብቲ ዘለና መጠን ገንዘብ ዝዛይዱ ኣመልከትቲ እንድሕር ረኺብና፡ እቲ ረድኤት ብደረጃ ቀዳምነት፡ ካብኡ ድማ 
ብዕጫ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። 
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እተሓርዩ ሓብሐብቲ እንታይ ሰነዳት ከቕርቡ ኣለዎም? 
ረድኤት ክወሃቡ ዝተሓርዩ ሓብሐብቲ እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክሳብ 

 ዓርቢ፡ ለካቲት 19, 2021 ናብ CCR ከቕርቡ ኣለዎም: 
• W-9 (ናይ IRS/ቀረጽ ቅጥዒ) 
• ናይ ረድኤት ስምምዕ ቅጥዒ 

 
እዞም ቅጥዒታት ናብቶም ሓብሐብቲ በቲ ናይ ረድኤት ምልክታ መልኣኺ ኢሜይል ክለኣኹሎም እዮም። 
 
ብኽብረትኩም ናይ ህጻናት ክንክን ሓገዛት እዞም ሰነዳት ክሳዕ ዝቕበል ረድኤታት ከም ዘይልእኸልኩም ክትፈልጡ 
ኣለኩም። 

 
እቶም ሓብሐብቲ ምስዚ ረድኤት ዝዛመዱ ቅብሊታት ከረክቡዶ ይግበኦም?  
ኣይፋል፡ ሓብሐብቲ ነዚ ረድኤት ዝምልከቱ ቅብሊታት ን CCR ከረክቡ የብሎምን። 
 
እዞም ረድኤታት ከመይን መዓስን እዮም ንሓብሐብቲ ዝኽፈሉ?  
እቶም ረድኤታት ናብቲ በቲ መመልከቲ ኣቢሉ ዝተዋህበ ኣድራሽ ብቼክ ክለኣኹ እዮም። 
 
እቶም ቼካት ካብ  መጋቢት 1 ክሳዕ መጋቢት 17, 2021 ኣብቲ ፖስታ ክትረኽቡዎም ኢኹም። 
 
እቶም ረድኤታት ቀረጽ ይኽፈሎም ድዩ?  
ናይ ረድኤት ሓገዛት ከም እቶት እዮም ዝቑጸሩ። ቀረጽ ብዝምልከት፡ ረድኤታዊ ሓገዛት እውን ልክዕ ከም ካልእ እቶት 
እዮም ዝተኣናገዱ።  

 


