Alternative Payment Program

What is a Notice of Action?
IMPORTANT INFORMATION: Notice of Action

A Notice of Action (NOA) is a formal, written, communication tool used to inform you of approval, denial, or
termination of child care services, and any changes in approved child care services or family fees. We recommend that
you contact your Child Care Eligibility Specialist if any Notice of Action is unclear.
Because Notices of Action may affect your family’s ability to receive or continue to receive child care services, it is very
important that you find someone who can help translate your Notices of Action, if needed. If you need assistance
finding a translator, please contact your Child Care Eligibility Specialist.

MACLUUMAAD MUHIIM AH: Ogaysiiska Talaabo Qaadista

Ogaysiiska Tallaabo Qaadistu (NOA) waa hab qoraal, oo rasmi ah, oo loo wada xiriiro oo loo isticmaalay si laguula
socodsiiyo oggolaansho, diidmo, ama joojin adeegyada daryeelka carruurta, iyo wixii isbeddelo ee ku yimaadda
adeegyada daryeelka carruurta ee la oggolaaday ama ajuurada qoyska.
Waxaan kugula talinaynaa in aad la xariirto Khabiirka u Qalmidda Daryeel Carruurta u qaabbilsan haddii aanu
OgaysiiskaTalaabo Qaadistu kala caddayn. Sababta oo ah waxaa laga yaabaa in Ogaysiiska Talaabo Qaadistu uu
saamayn ku yeesho awooda uu goyskaagu u leeyahay helidda ama sii wadashada helidda adeegyada daryeelka
carruurta, oo aad ayay muhiim u tahay in aad hesho qof kaa caawin kara tarjumaadda Ogaysiiskaaga Tallaabo Qaadista,
haddii loo baahdo. Haddii aad u baahan tahay taageero ah helidda tarjumaan, fadlan la xiriir Khabiirkaaga u Qalmida
Daryeel Carruurta u qaabbilsan.
THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Thông Báo Hành Động
Thông Báo Hành Động (“Notice of Action”, NOA) là một công cụ truyền thông, bằng văn bản, chính thức được
sử dụng để thông báo cho bạn về sự chấp thuận, từ chối hoặc chấm dứt các dịch vụ chăm sóc trẻ em và bất kỳ sự
thay đổi nào trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em đã được chấp thuận hoặc các lệ phí gia đình.
Chúng tôi đề xuất rằng bạn hãy liên hệ với Chuyên Viên Cố Vấn về Chăm Sóc Trẻ Em nếu bất kỳ Thông Báo Hành
Động nào không rõ ràng. Bởi Thông Báo Hành Động có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận được hoặc tiếp tục nhận
được các dịch vụ chăm sóc trẻ em nên điều quan trọng là bạn phải tìm ai đó có thể giúp dịch Thông Báo Hành Động
của bạn, nếu cần. Nếu bạn cần trợ giúp tìm một biên dịch viên, vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Cố Vấn về Chăm Sóc
Trẻ Em.

 إﻋﻼن ﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاء:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ
 وأي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻲﻓ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ،ھﻮ أداة اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﺎﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻰﻠ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل أو رﻓﻀﮭﺎ أو إﻧﮭﺎﺋﮭﺎNOA) ) إﻋﻼن ﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاء
.اﻷطﻔﺎل اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 وﻧﻈ ًﺮا إﻰﻟ أن إﻋﻼن ﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻰﻠ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻰﻠ.ﻧﻮﺻﯿﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻤﻟﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻤﻟﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل إذا ﻛﺎن إﻋﻼن ﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﻏﯿﺮ واﺿﺢ
 إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة ﻲﻓ. ﻓﻤﻦ اﻤﻟﮭﻢ أن ﺗﻌﺮﺜ ﻋﻰﻠ ﺷﺨﺺ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻰﻠ ﺗﺮﺟﻤﺔ إﻋﻼن ﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ،ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﺳﺘﻤﺮار ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ
. اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻤﻟﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻤﻟﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل،اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ ﻣﺮﺘﺟﻢ
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