
• Email về đơn đăng ký đang được xem xét 
o Thân gửi người nộp đơn, 

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm đến cơ hội nhận khoản Trợ cấp Mở rộng và Trợ 
cấp dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Mới tại Oregon và nộp đơn đăng 
ký. Đơn đăng ký của quý vị hiện đang được xem xét, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị nếu 
cần thêm bất kỳ thông tin nào. Quá trình xem xét có thể mất đến 30 ngày để chúng tôi 
hoàn thành.  
 
Cảm ơn quý vị,  
Nathan Winegardner, Điều phối viên chương trình Trợ cấp Mở rộng và Trợ cấp dành cho 
Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Mới tại Oregon 
Startup@wou.edu 
503-838-9261  
 

• Email về đơn đăng ký đã được chấp nhận  
o Thân gửi người nộp đơn, 

Cảm ơn quý vị đã hoàn thành và gửi đơn đăng ký trợ cấp dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ 
Chăm sóc Trẻ em tại Oregon. Xin chúc mừng, đơn đăng ký của quý vị đã được nhận, xem 
xét và chấp nhận. Để nhận được tiền trợ cấp, quý vị sẽ cần hoàn thành cả hai mẫu đơn 
đó là mẫu đơn WOU W-9 và mẫu đơn mâu thuẫn về lợi ích. Mẫu đơn mâu thuẫn về Lợi 
ích được đính kèm với email này, vui lòng gửi đến startup@wou.edu sau khi hoàn tất. 
Để hoàn thành WOU W-9, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau: 
Truy cập http://wou.edu/tri/forms , ở phía bên trái của trang, quý vị có thể chọn các 
hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt hoặc tiếng Quan 
Thoại. 

Khi quý vị đã hoàn thành các biểu mẫu WOU W-9 và Mẫu đơn mâu thuẫn về Lợi ích, quý 
vị có thể bắt đầu làm việc với CCR & R địa phương để hoàn thành biểu mẫu Đăng ký trợ 
cấp đính kèm.  

Cảm ơn quý vị, để biết thêm thông tin, hoặc để được giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, quý vị 
vui lòng liên hệ với Startup@wou.edu hoặc gọi 503-838-9261  

 
• Email từ chối đơn đăng ký  

o Thân gửi người nộp đơn, 
Quý vị nhận được email này về đơn đăng ký trợ cấp dành cho Nhà cung cấp dịch vụ 
Chăm sóc Trẻ em tại Oregon mà quý vị đã nộp. Chúng tôi đã nhận và xem xét đơn đăng 
ký của quý vị nhưng rất tiếc vì (các) lý do sau, đơn đăng ký của quý vị đã bị từ chối. 
 Quý vị là chương trình Head Start hoặc quý vị nằm trong chương trình được trợ 

cấp bởi Liên bang/Tiểu bang. 
 Quý vị không sống ở Oregon. 
 Quý vị có hai hoặc nhiều điều không hợp lệ  

 
Cảm ơn quý vị, để biết thêm thông tin, hoặc để được giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, quý vị 
vui lòng liên hệ với Startup@wou.edu hoặc gọi 503-838-9261 
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• Email chấp nhận đơn đăng ký trợ cấp 

o Thân gửi người nộp đơn, 
Cảm ơn quý vị đã hoàn thành và gửi đơn đăng ký trợ cấp dành cho Nhà cung cấp dịch vụ 
Chăm sóc Trẻ em tại Oregon. Xin chúc mừng, đơn đăng ký của quý vị đã được nhận, xem 
xét và chấp nhận. Quý vị sẽ nhận được tiền trợ cấp trong vòng 3 tuần tới. 

Cảm ơn quý vị, để biết thêm thông tin, hoặc để được giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, quý vị 
vui lòng liên hệ với Startup@wou.edu hoặc gọi 503-838-9261  

• Email từ chối đăng ký trợ cấp 
o Thân gửi người nộp đơn, 

Quý vị nhận được email này về đơn đăng ký trợ cấp dành cho Nhà cung cấp dịch vụ 
Chăm sóc Trẻ em mà quý vị đã nộp. Chúng tôi đã nhận và xem xét đơn đăng ký của quý 
vị nhưng rất tiếc vì (các) lý do sau, đơn đăng ký của quý vị đã bị từ chối. 
 Quý vị là chương trình Head Start hoặc quý vị nằm trong chương trìn được trợ 

cấp bởi Liên bang/Tiểu bang. 
 Quý vị không sống ở Oregon. 
 Quý vị có hai hoặc nhiều điều không hợp lệ  

 
 
Cảm ơn quý vị, để biết thêm thông tin, hoặc để được giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, quý vị 
vui lòng liên hệ với Startup@wou.edu hoặc gọi 503-838-9261 
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