
Định hướng dành cho ứng viên  
Nội dung: 

1. Chương trình trợ cấp Mở rộng và trợ cấp dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Mới 

ở Oregon 

a. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trợ cấp Mở rộng và Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm 

sóc Trẻ em Mới tại Oregon. Video này được thiết kế để định hướng cho quý vị về 

Chương trình Trợ cấp Mở rộng và Trợ cấp Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Mới 

tại Oregon và cung cấp cho quý vị những hiểu biết cơ bản về trách nhiệm của quý vị 

cũng như cách thức quỹ được sử dụng. 

2. Mục đích của chương trình Trợ cấp 

a. Trợ cấp này là nhằm tăng số lượng các chương trình và số chổ chăm sóc trẻ em tại 

Oregon bằng cách gia tăng số lượng hoặc sức chứa của các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc trẻ em được cấp phép và chương trình. Bộ phận Học tập Sớm thông qua Viện 

Nghiên cứu tại Đại học Western Oregon sẽ quản lý các quỹ này và kết hợp với bộ phận 

Nguồn lực và Giới thiệu Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị để hỗ trợ quý vị 

trong suốt quá trình này. 

3. Mới Mở hay Mở rộng?  

a. Quỹ Trợ cấp Mới Mở dành cho: 

i. Cá nhân chưa từng sở hữu một doanh nghiệp chăm sóc trẻ em nào, 

ii. Cá nhân đã mở cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ trong 3 tháng qua,  

hoặc 

iii. Cá nhân hiện không sở hữu một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em 

nhưng đã từng sở hữu một cơ sở kinh doanh trước đây. 

1. Nếu trước đây quý vị sở hữu một doanh nghiệp chăm sóc trẻ, quý vị sẽ 

cần chia sẻ số giấy phép trước đó và/hoặc tên chương trình của doanh 

nghiệp trước đây của quý vị với nhóm Trợ cấp Mở rộng và Trợ cấp Nhà 

cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em mới tại Oregon.  

2. Nếu cơ sở kinh doanh chăm sóc trẻ em trước đây của quý vị đã bị đóng 

cửa do vi phạm cấp phép, quản lý yếu kém hoặc hoạt động tội phạm, 

quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp. 

b. Các khoản trợ cấp mở rộng dành cho: 

i. Cá nhân hiện đang sở hữu một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp 

phép và muốn mở rộng sức chứa bằng cách; mở một lớp học hoặc địa điểm 

mới, chuyển từ dịch vụ chăm sóc trẻ em nửa ngày sang cả ngày/cả năm, hoặc 

bằng cách thuê thêm nhân viên để chăm sóc nhiều trẻ hơn. 

1. Mở rộng Cơ sở kinh doanh hoặc lớp học của quý vị hiện không cần phải 

được cấp phép để được nhận trợ cấp 

2. Nếu Cơ sở kinh doanh được cấp phép hiện tại của quý vị có giấy phép bị 

tạm ngưng, quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp.  

4. Không đủ điều nhận Trợ cấp? 

a. Chương trình Head Start hoặc chương trình của Học khu 



i. Nếu quý vị đang tham gia trong chương trình được tài trợ chủ yếu bởi quỹ của 

tiểu bang hoặc liên bang, chẳng hạn như Head Start hoặc Chương trình của Học 

khu, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp này trừ khi quý vị 

đăng ký để mở rộng hoạt động, tự nguyện cấp phép cho chương trình của quý 

vị, chấp nhận ERDC và sẵn sàng nhận các gia đình đang trả tiền cho dịch vụ chăm 

sóc trẻ. 

b. Được cấp phép và quý vị có từ hai kết quả không hợp lệ trong 12 tháng qua trở lên 

i. Nếu quý vị được cấp phép, chúng tôi sẽ kiểm tra lịch sử cấp phép của quý vị. 

Nếu quý vị có từ hai kết luận tuân thủ hợp lệ trở lên trong 12 tháng qua, các kết 

luận này được coi là nghiêm trọng và quý vị đã không thực hiện các bước để sửa 

chữa hoặc ngăn việc lặp lại các kết luận tuân thủ hợp lệ trong tương lai thì quý 

vị có thể không đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này. 

5. Yêu cầu nhận trợ cấp  

a. Trang trình bày này hiển thị các yêu cầu tham gia nhận trợ cấp 

6. Làm việc với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị 

a. Quý vị cần làm việc với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa 

phương của quý vị, CCR & R. Nếu quý vị không biết cơ quan này là ai hoặc tìm họ ở đâu, 

hãy sử dụng đường liên kết bên dưới để liên hệ với văn phòng tại địa phương của quý 

vị. 

b. Việc cần làm: 

i. Quý vị sẽ liên lạc và làm việc với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc 

Trẻ em tại địa phương trong suốt thời gian nhận trợ cấp này.  

c. Hậu quả của việc không thực hiện theo đúng kế hoạch trao đổi thông tin 

i. Việc không liên lạc với đại diện Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ 

em tại địa phương có thể khiến quý vị bị chấm dứt khoản trợ cấp. 

d. Tham gia khảo sát đánh giá chương trình. 

i. Quý vị sẽ nhận được các cuộc khảo sát đánh giá nhận trợ cấp trong khi quý vị 

đang tham gia nhận khoản trợ cấp này. Vui lòng hoàn thành các khảo sát này khi 

quý vị nhận được.  

e. Hoàn thành Đăng ký Lý lịch Trung tâm 

i. Phần lớn nhân viên và các thành viên gia đình sống trong gia đình đều cần hoàn 

thành Đăng ký Lý lịch Trung tâm. Quý vị có thể trao đổi với chuyên gia cấp phép 

của Văn phòng Chăm sóc Trẻ em tại địa phương hoặc văn phòng Giới thiệu và 

Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em để biết các cá nhân cần hoàn thành Đăng ký Lý lịch 

Trung tâm. 

7. Sử dụng tiền trợ cấp cho các chi phí kinh doanh 

a. Quý vị không được sử dụng các khoản tiền trợ cấp này cho các khoản đi lại đến 

Disneyland. Chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về chi phí kinh doanh phù hợp trong các 

phần tới.  

b. Quý vị phải giữ biên lai của mình tối thiểu là 6 năm. 

c. Không được sử dụng các khoản trợ cấp cho các chi phí cá nhân. 

8. Đăng ký chương trình của quý vị trong phần Find Child Care Oregon và chấp nhận lời giới thiệu 

a. Để tham gia chương trình trợ cấp này, quý vị cần đăng ký Find Child Care Oregon. Cách 

tốt nhất để bắt đầu là liên hệ với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em 



tại địa phương của quý vị. Quý vị có thể sử dụng đường liên kết trên trang trình bày này 

để tìm kiếm văn phòng gần quý vị nhất. Tạm dừng video nếu quý vị cần thêm thời gian 

để viết thông tin này. 

9. Cam kết được cấp phép bởi Bang Oregon để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 

a. Quý vị sẽ bắt đầu với tư cách là nhà cung cấp được Miễn Giấy phép và hướng tới việc 

được cấp phép như một doanh nghiệp kinh doanh tại nhà. Nếu quý vị đang mở một 

trung tâm chăm sóc trẻ em, quý vị sẽ cần thực hiện theo quy trình để được cấp phép 

làm Trung tâm được Chứng nhận. 

10. Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ Cả ngày/Cả năm 

a. Thế nào là dịch vụ chăm sóc cả ngày/cả năm? Cách tính là 6 đến 10 giờ mỗi ngày, năm 

ngày mỗi tuần. Thời gian là tối thiểu 136 giờ mỗi tháng hoặc 1.632 giờ mỗi năm. 

i. Vui lòng cân nhắc cung cấp dịch vụ chăm sóc buổi tối và cuối tuần, bang chúng 

ta thực sự đang rất cần về dịch vụ này. Trao đổi với Văn phòng Giới thiệu và 

Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin. 

11. Sẵn sàng chấp nhận các Gia đình trong chương trình chương trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Việc 

Làm (ERDC) 

a. Để biết thêm thông tin, vui lòng tới Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em 

tại địa phương của quý vị 

12. Tham gia các cuộc khảo sát đánh giá hiệu quả của khoản trợ cấp này 

a. Khi tham gia vào cuộc khảo sát này, quý vị sẽ nhận được một số bài khảo sát ngắn và 

phải hoàn thành các bài khảo sát đó. Chúng tôi cần thông tin này để đánh giá hiệu quả 

của khoản trợ cấp này. 

13. Quỹ trợ cấp không được chi cho những việc sau 

a. Thật không may, có một số hạn chế về những khoản quý vị được sử dụng từ quỹ trợ cấp 

này. Bởi vì đây là các quỹ của Liên bang, các quỹ trợ cấp không được chi tiêu cho các tài 

liệu của Giáo phái (tài liệu tôn giáo) hoặc cho các cải tiến về Vốn. Điều này có nghĩa là 

quý vị không được phép thực hiện bất kỳ dự án nào yêu cầu giấy phép, chẳng hạn như 

mua đất, xây dựng cơ sở mới hoặc cải tạo lớn đối với bất kỳ tòa nhà hoặc cơ sở nào. 

Quý vị có thể sử dụng tiền của riêng mình để thực hiện các cải tiến về vốn mong muốn 

hoặc bắt buộc. 

14. Các khoản trợ cấp có thể được sử dụng như thế nào 

a. Các quỹ này nên được sử dụng vào các chi phí để bắt đầu công việc kinh doanh của quý 

vị - Khi quý vị lập Kế hoạch Dự án và Kế hoạch Bền vững, hãy nhớ rằng mục đích của các 

quỹ này là tăng số lượng chỗ chăm sóc trẻ thông qua việc mở rộng hoặc mở mới của các 

doanh nghiệp thực hiện dịch vụ chăm sóc trẻ em. Vui lòng tham vấn văn phòng Giới 

thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị nếu quý vị có bất kỳ câu 

hỏi nào về việc liệu một khoản chi phí có được chấp nhận hay không. Dưới đây là danh 

sách chung các hạng mục mà quý vị có thể sử dụng quỹ trợ cấp để chi tiêu. 

15. Trả lương nhân viên 

a. Nếu quý vị cần thuê nhân viên, quý vị có thể sử dụng khoản tiền này để thuê người 

trong khi quý vị đang thiết lập doanh nghiệp và chờ đợi khách hàng. 

b. Quý vị không được dùng quỹ trợ cấp để thưởng cho nhân viên.  

16. Phân vùng và phí của thành phố/quận 

 



a. Trao đổi với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của 

quý vị và chuyên gia cấp phép để được hướng dẫn về các quy tắc này. 

17. Cải thiện sức khỏe và an toàn 

a. Việc lắp đặt thêm bồn rửa, nhà vệ sinh dành cho trẻ em, nâng cấp hệ thống ống nước để 

giải quyết các mối lo ngại tiềm ẩn về chì và các cải thiện khác về sức khỏe và an toàn sẽ 

cần được giải quyết trên cơ sở cá nhân thông qua tham vấn nhóm The Start-up Grant. 

Những cải thiện về sức khỏe và an toàn này sẽ cần được nêu rõ trong Kế hoạch Dự án 

của quý vị.  

b. Quý vị hãy tự hỏi kiểm tra lại xem khoản chi này có giúp tăng số lượng chỗ chăm sóc trẻ 

không?  

c. Các hoạt động cải tiến và bảo trì cơ sở được phép có thể bao gồm, nhưng không giới 

hạn ở: xây dựng hoặc nâng cấp sân chơi; cải tạo phòng tắm; cải tiến để đáp ứng các yêu 

cầu cấp phép; lắp đặt lan can, đường dốc, hoặc cửa tự động để làm cho cơ sở dễ tiếp 

cận hơn; hoặc dỡ bỏ các bức tường không chịu lực để tạo thêm không gian. 

18. Vật tư/Đồ nội thất 

a. Các khoản trợ cấp có thể được sử dụng để chi cho các khoản nội thất/vật tư trong nhà 

hoặc ngoài trời. Khi mua vật tư/đồ đạc cho lớp học của quý vị, chúng tôi đặc biệt khuyên 

quý vị nên chọn vật tư/đồ đạc chất lượng cao. Vui lòng tham khảo ý kiến của Văn phòng 

Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị nếu quý vị cần trợ 

giúp trong việc chọn nhà cung cấp để mua vật tư/đồ đạc.  

19. Thiết bị  

a. Các thiết bị phải liên quan đến hoạt động chăm sóc trẻ em. Quý vị cũng có thể mua thiết 

bị cần thay thế hoặc nâng cấp để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em trong chương 

trình 

20. Đơn xin nhận trợ cấp 

a. Khoản tiền trợ cấp của Quỹ này sẽ được phân bổ sau khi quý vị hoàn thành Đơn xin 

nhận trợ cấp 

i. Tất cả các ứng viên cần hoàn thành các bước bắt buộc trong giai đoạn xin trợ 

cấp, bao gồm: 

1. Làm việc trực tiếp với Văn phòng Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ 

em tại địa phương của quý vị để thiết lập hoạt động kinh doanh chăm 

sóc trẻ. 

2. Buổi tới thăm và làm việc của người cấp phép để xác minh nhà hoặc địa 

điểm của quý vị đủ điều kiện cấp phép làm cơ sở kinh doanh dịch vụ 

chăm sóc trẻ ở Oregon. 

3. Hoàn thành và ký kết Dự án và Kế hoạch Bền vững  

a. CCR & R địa phương của quý vị sẽ giúp quý vị hoàn thành kế 

hoạch này. Các thành viên này sẽ làm việc với quý vị để chọn các 

chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghĩa là hỗ trợ 

doanh nghiệp của quý vị về lâu dài.  

21. Các thay đổi về thuế 

a. Các khoản trợ cấp này có thể bị đánh thuế. Vui lòng xin lời khuyên của chuyên gia thuế 

được cấp phép nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến các thay đổi về thuế hoặc việc chuẩn 

bị thuế. 



22. Thời gian trợ cấp 

a. Trợ cấp kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 

23. Cảm ơn quý vị 

a. Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, quý vị vui lòng gửi đến bộ phận Giới thiệu và Nguồn lực 

Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị hoặc nhóm Trợ cấp Mở rộng và Trợ cấp Nhà 

cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em mới tại Oregon. 

i. https://oregonspark.org/ccrr-regional-map/ 

ii. Gửi email tới startup@wou.edu 
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