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TRỢ CẤP DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM 
MỚI TẠI OREGON  

Đăng ký ban đầu 
Bộ phận Học tập Sớm đã đem đến cơ hội trợ cấp này để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về dịch vụ 
Chăm sóc Trẻ em ở Oregon. Viện Nghiên cứu tại Đại học Western Oregon sẽ quản lý khoản trợ cấp này với mục 
đích tăng số lượng cơ sở chăm sóc trẻ em bằng cách giúp các chương trình mở rộng hoạt động và tạo điều kiện mở 
các cơ sở kinh doanh chăm sóc trẻ em mới. Các khoản trợ cấp này có thể được sử dụng cho một loạt các chi phí 
liên quan đến hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng. Số tiền trợ cấp dành cho các chương trình phụ thuộc vào 
nhu cầu của từng chương trình và cách chương trình này gia tăng hoạt động dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các chương 
trình chăm sóc trẻ mới dành cho các gia đình có thể đăng ký với số tiền lên đến 15.000 đô la và các chương trình tại 
trung tâm khởi nghiệp có thể đăng ký với số tiền lên đến 45.000 đô la. Các chương trình hiện tại sắp mở rộng có thể 
không đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền và sẽ phải nộp bản ngân sách chi tiết để chứng minh yêu cầu. Nguồn vốn 
có hạn và cơ hội trợ cấp này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 hoặc cho đến khi quỹ hết.  

Ví dụ về các khoản có thể dùng khoản trợ cấp này để chi: 
• Các chi phí liên quan đến việc bắt đầu kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ, tức là các khoản phí, thiết bị, sửa 

chữa tòa nhà. 
• Chi phí bổ sung phòng học hoặc địa điểm. 
• Thiết bị mới cho phép phục vụ thêm các nhóm tuổi có nhu cầu cao (tức là trẻ sơ sinh). 
• Chi phí liên quan đến việc thay đổi loại giấy phép và/hoặc thuê nhân viên để phục vụ thêm trẻ em. 
• Các khoản thanh toán tiền thuê hoặc tiền thuê ban đầu. 
• Xây dựng hoặc nâng cấp sân chơi. 
• Cải tạo phòng tắm để đảm bảo an toàn, vệ sinh hoặc giúp trẻ sử dụng các khu vực an toàn. 
• Cải tạo trong việc sử dụng các khu vực như đường dốc, đường ray, cửa tự động. 
• Tài liệu đào tạo, phát triển chuyên môn hoặc giáo dục. 
• Đồ đạc, thiết bị hoặc vật tư liên quan đến việc khởi nghiệp, mở rộng và hoạt động của doanh nghiệp. 
• Máy tính, phần mềm, máy in hoặc công nghệ khác liên quan đến các chức năng kinh doanh. 
• Các dịch vụ như quản lý, kế toán, tiếp thị và vận tải. 

Các ứng viên đủ điều kiện bao gồm: (Xin lưu ý rằng Học khu, Head Start, và các chương trình do liên bang/tiểu bang 
tài trợ khác sẽ không đủ điều kiện). 

• Các Chương trình của Trung tâm được Chứng nhận  
• Các Chương trình Gia đình được Chứng nhận  
• Các Chương trình Gia đình đã Đăng ký 
• Các chương trình chưa được cấp phép có thể được cấp phép 
• Các cá nhân quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp phép. 

 
Nếu quý vị quan tâm đến việc đăng ký nhận trợ cấp, vui lòng hoàn thành và gửi lại đơn đăng ký ban đầu này. Nếu đơn 
đăng ký ban đầu của quý vị được chấp nhận, bạn sẽ được liên hệ và gửi một gói đơn xin nhận trợ cấp. 
   
Tên của quý vị (họ, tên) hoặc tên chương trình:  Ngày: 

   Không được cấp phép hoặc 
Không có 

 (             )  Số Điện 
Thoại Di Động 
 Nơi Làm 
Việc 
 Nhà Riêng 

Giấy phép Chương trình #  Số Điện thoại # 

Tên Giám đốc/Nhà cung cấp nếu khác:  Địa chỉ email 

Địa chỉ gửi thư:  
Địa chỉ trực tiếp: Đánh dấu chọn nếu giống địa chỉ nhận 
thư 

    

Địa chỉ đường phố Địa chỉ đường phố 
           

Thành phố  Tiểu 
bang  Zip  Thành phố  Tiểu 

bang 
 Zip 

       

 Quận (vị trí thực tế) 
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A. Thông tin về các chương trình chưa đi vào hoạt động (nếu đang hoạt động, hãy chuyển sang phần B) 
1. Quý vị muốn mở loại chương trình nào?   Gia đình đã Đăng ký 

 Gia đình được Chứng nhận 
 Trung tâm được Chứng nhận 
 Không chắc 

2. Quý vị đã làm việc trong bao lâu cho việc 
khai trương? 

 Chưa bắt đầu   
 1-6 tháng    

 6-12 tháng    
 Hơn một năm 

3. Quý vị có đang làm việc với bộ phận Giới 
thiệu & Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em tại địa 
phương không?  

 Có Tên người làm việc cùng nếu có: ____________ 
 Không  

4. Quý vị đã và đang gặp phải những vấn đề 
hoặc rào cản nào? (đánh dấu vào tất cả các 
lựa chọn phù hợp) 

 Không hiểu quy trình 
 Không có thông tin tôi cần 
 Tìm địa điểm 
 Xin giấy phép cần thiết 
 Chuẩn bị không gian 
 Tìm hiểu về quy trình cấp 

phép 

 Tuyển dụng nhân viên có 
năng lực  

 Tham gia hoạt động đào tạo 
bắt buộc 

 Tiếp thị  
 Nhận các khoản vay 
 Chi phí cao hơn 
 Thuê thầu 
 Thiếu thông tin 
 Khác, Liệt kê:  

5. Việc nhận tài trợ không hoàn lại có hỗ trợ 
quý vị vượt qua bất kỳ rào cản nào trong câu 
hỏi 4 không? 

 Có    
 Không 
Nếu có, đó là những rào cản nào: (liệt kê) 
 
 
 
 

6. Đây có phải nguồn thu nhập duy nhất trong 
gia đình quý vị không? 

 Có, tôi là nguồn thu nhập duy nhất của hộ gia đình 
 Không, tôi là người có thu nhập phụ cần thiết cho hộ gia đình  
 Không, tôi là người có thu nhập bổ sung cho hộ gia đình (tôi có 

thể trang trải cuộc sống mà không cần đến thu nhập này) 
B. Thông tin cho các chương trình hiện đang hoạt động Thông tin (bỏ qua nếu quý vị đã hoàn thành phần A) 

1. Quý vị đang vận hành loại chương trình nào?  

 Gia đình đã Đăng ký 
 Gia đình được Chứng nhận 
 Trung tâm được Chứng 

nhận 

 Đã ghi lại  
 Trợ cấp được điều chỉnh 
 Khác, liệt kê___________ 

2. Quý vị có kế hoạch gì để tăng năng lực phục 
vụ? (đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù 
hợp) 

 Mở một cơ sở mới 
 Thay đổi loại giấy phép 
 Thực hiện các thay đổi về 

không gian 

 Thuê thêm nhân viên 
 Phục vụ nhóm độ tuổi có nhu 

cầu cao (tức là trẻ sơ sinh) 
 Khác: ______________ 

3. Chương trình này có phục vụ các gia đình 
nhận DHS ERDC không? 

 Có 
 Không 

C. Thông tin nâng cao năng lực 
Kiểm tra các nhóm tuổi mà chương trình của quý vị hiện đang phục vụ hoặc có thể phục vụ nếu có thể mở mới hoặc mở 
rộng. Sau đó nhập số lượng trẻ em hiện đang đăng ký trong mỗi nhóm. Nhập 0 nếu chương trình chưa mở. Có thể ước 
tính phần "Nếu được trợ cấp". 

 Số trẻ em  Số trẻ em 
Kiểm tra các nhóm đã 
phục vụ Hiện tại  Nếu được 

trợ cấp  
Kiểm tra các nhóm đã 
phục vụ Hiện tại Nếu được 

trợ cấp  
 6 tuần - 17 tháng    4 tuổi   
 18 tháng - 35 tháng    5 tuổi   

 Trẻ 3 tuổi    6-12 tuổi   
D.  Các ngôn ngữ được cung cấp trong chương trình (Đánh dấu vào tất cả các ngôn ngữ phù hợp) 
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 Tiếng Anh 
 Tiếng Tây Ban Nha 

 Tiếng Nga 
 Tiếng Việt 

 Tiếng Trung/Quan thoại 

E. Ngôn ngữ ưa thích của người nộp đơn (Đánh dấu vào tất cả các ngôn ngữ phù hợp) 
 Tiếng Anh 
 Tiếng Tây Ban Nha 

 Tiếng Nga 
 Tiếng Việt 

 Tiếng Trung/Quan thoại 
 khác 

Thông tin nhân khẩu 
Quý vị có thể chọn không cung cấp thông tin nhân khẩu học và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình 

trạng tham gia của quý vị. 

 Từ chối trả lời bảng câu hỏi 
 

1.  Điều nào sau đây mô tả chủng tộc hoặc dân tộc của quý vị? Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp.  

 Người Mỹ bản xứ 
  Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình 

Dương 
 Người Mỹ Indian 
 Người Mỹ gốc Alaska  
 Người Inuit thuộc Canada, Metis 
 Bản địa Mexico 
 Trung Mỹ 
 Nam Mỹ 
 Người Mỹ bản địa khác (vui lòng liệt kê) 

_______________ 

  Guamanian hoặc Chamorro 
 Người Micronesian 
 Người dân gốc Hawaii 
 Samoan 
 Tongan 
 Cư dân Đảo Thái Bình Dương khác (vui lòng 

liệt kê) _______________ 

 Người Tây Ban Nha    Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi 
 Tây Ban Nha - Trung Mỹ 
 Tây Ban Nha - Mexico 
 Tây Ban Nha - Nam Mỹ 
 Người Tây Ban Nha khác (vui lòng liệt kê) 

_______________ 
 

  Người Mỹ gốc Phi 
 Châu Phi  
 Ca-ri-bê  
 Khác (vui lòng liệt kê) _______________ 

 

 Châu Á   Trung Đông 

 Người Ấn Độ Châu Á 
 Người Trung Quốc 
 Filipino/a 
 Hmong 
 Người Nhật 
 Hàn Quốc 
 Người Lào 
 Người Nam Châu Á 
 Tiếng Việt 
 Châu Á khác (vui lòng liệt kê) 

_______________ 

  Bắc Phi 
 Trung Đông 
 Trung Đông khác (vui lòng liệt kê) 

_______________ 
 

 Người Da Trắng 

 Người Đông Âu 
 Người Slav 
 Người Tây Âu 
 Người Da Trắng khác (vui lòng liệt kê) 

_______________ 
 

2. Điều nào sau đây mô tả giới tính của quý vị? 

 Nữ 
 Nam 
 Khác (vui lòng liệt kê) _______________ 
 Chọn không trả lời 
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Thỏa thuận Tham gia/ 
Biên bản ghi nhớ (MOU) 

TRỢ CẤP DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM MỚI TẠI 
OREGON 

1. Dữ liệu về việc tham gia chương trình sẽ được thu thập cho mục đích báo cáo và được chia sẻ với Bộ 
phận Học tập Sớm của Oregon. Tất cả dữ liệu được chia sẻ với Bộ phận Học tập Sớm tại Oregon sẽ được 
bảo mật và không cho phép xác định danh tính.  

2. Những người tham gia có thể được yêu cầu hoàn thành các cuộc khảo sát, phỏng vấn qua điện thoại hoặc 
tham gia một nhóm tập trung. 

3. Thông tin liên quan đến việc tham gia chương trình trợ cấp này sẽ được chia sẻ với các cơ quan Giới thiệu 
và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR & R) địa phương. 

4. Mọi khoản tiền nhận được sẽ được sử dụng cho mục đích mở rộng năng lực của chương trình chăm sóc 
trẻ hiện tại hoặc mở một chương trình chăm sóc trẻ mới. Không được sử dụng tiền cho những việc sau: 
• Cải thiện vốn (mua đất, xây dựng cơ sở mới, xây thêm nhà). 
• Vật liệu mang tính tôn giáo. 
• Sử dụng cho mục đích cá nhân không liên quan đến việc cải tiến chương trình. 

5. Các hành động sau đây có thể khiến chương trình bị tạm ngừng hoặc bị tước quyền tham gia nhận trợ 
cấp:  
• Cố ý cung cấp thông tin sai lệch trong bất kỳ tài liệu nào. 
• Không tuân thủ các quy định về ứng xử chuyên nghiệp với nhân viên trợ cấp hoặc nhân viên CCR & R. 
• Sử dụng kinh phí sai mục đích. 

6. Việc tham gia nhận khoản trợ cấp này có thể bị chấm dứt theo quyết định của Bộ phận Học tập Sớm. 
Bằng cách đồng ý tham gia, tôi sẽ:  
1. Cung cấp thông tin chính xác về chương trình của tôi trong tất cả các tài liệu. 
2. Sử dụng quỹ theo đúng quy định. 
3. Tuân thủ mọi mốc thời gian quy định. 
4. Tham dự tất cả các hoạt động định hướng hoặc khóa đào tạo bắt buộc.  
5. Thực hiện các bước để hoàn thành mục đích của khoản trợ cấp bằng cách tuân thủ mọi kế hoạch hoặc ngân 

sách mà tôi đã nộp.  
6. Giữ lại bất kỳ biên lai chi cho các mục tôi đã sử dụng khoản trợ cấp để mua trong thời gian 7 năm trong trường 

hợp có kiểm toán.  
7. Nhận trẻ em và gia đình theo chương trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Việc Làm. 
8. Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ cả ngày trong cả năm. 
9. Thực hiện các bước để được cấp phép trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. 
10. Báo cáo bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến việc tham gia chương trình và/hoặc việc xét điều kiện 

trong vòng 10 ngày làm việc; bao gồm những thay đổi về nhân sự, năng lực, ghi danh, tình trạng cấp phép 
và tuân thủ, các cuộc điều tra, địa chỉ và việc kết thúc chương trình. 

 
Bằng cách ký vào bên dưới, tôi xác minh rằng thông tin được gửi là chính xác và đồng ý với những điều trên: 
   

Tên chương trình  Giấy phép # (nếu có) 
   

Chữ ký  Tên in  
   

Chức danh của người nộp đơn xin tài trợ 
 

Ngày 

Gửi biểu mẫu này tới: 
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Western Oregon University 
The Research Institute/Child Care Start Up Grant 
345 N Monmouth Ave 
Monmouth, HOẶC 97361 

Quý vị có câu hỏi? 
Email: startup@wou.edu 
Điện thoại: Nathan Winegardner 
(503) 838-9261  

 


