GIỮ TRẺ KHẨN
CẤP

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ
CẤP
GIAI ĐOẠN 2

DANH MỤC
Tính đủ điều kiện
Lịch trợ cấp & Số tiền trợ cấp
Điều khoản & Điều kiện
Cách nộp đơn xin
Thông báo
Số DUNS
Nguồn thông tin

MỤC ĐÍCH TRỢ CẤP
Cơ hội trợ cấp này nhằm hỗ trợ những người đang cung cấp dịch vụ giữ trẻ khẩn
cấp trong giai đoạn ứng phó với COVID-19. Đây là một chương trình trợ cấp không
cạnh tranh, được tài trợ bởi đạo luật CARES của liên bang.

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘP ĐƠN
XIN KHÔNG?
• Đây là giai đoạn hai của chương trình trợ cấp cho Giữ Trẻ
Khẩn Cấp.
• Những người giữ trẻ được cấp phép và được miễn cấp
phép đủ điều kiện nộp đơn xin.
• Những cơ sở giữ trẻ được chấp thuận tài trợ trong Giai
đoạn 1 không đủ điều kiện cho Giai đoạn 2.

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘP ĐƠN
XIN KHÔNG?
Đối với Những Người Giữ Trẻ Được Cấp Phép của Trung Tâm Giữ Trẻ
Được Chứng Nhận, Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận, và Giữ Trẻ
Gia Đình Có Đăng Ký:
• Nộp đơn xin làm Người Giữ Trẻ Khẩn Cấp chậm nhất vào ngày 30
tháng 6 năm 2020, và
• Cam kết tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe và sự an toàn, và
• Nếu hiện đang mở cửa thì đồng ý vẫn mở cửa và giữ trẻ cho đến
cuối tháng 9 năm 2020. Nếu hiện đang đóng cửa thì đồng ý mở lại
vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 và vẫn mở cửa và giữ trẻ cho đến cuối
tháng 9 năm 2020.

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘP ĐƠN
XIN KHÔNG?
Đối với Người Giữ Trẻ Được Miễn Cấp
Phép
• Là người giữ trẻ cho Gia Đình, Bạn Bè &
Hàng Xóm (Giữ Trẻ Trợ Cấp Được Quản
Lý hoặc Giữ Trẻ Cho Người Thân) nhận
tiền giữ trẻ thông qua Bộ Dịch Vụ Nhân
Sinh, và
• Hiện đang mở cửa và giữ trẻ cho nhân
viên thiết yếu, và
• Đồng ý duy trì việc mở cửa và giữ trẻ
cho đến cuối tháng 9 năm 2020.

NHÂN VIÊN THIẾT YẾU LÀ GÌ?
• Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã ban hành một danh sách mở
rộng về "nhân viên thiết yếu".
• Danh sách này được đăng tại:
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-criticalinfrastructure-workforce

LỊCH TRỢ CẤP
Nhiệm Vụ

Giai Đoạn 2

Yêu Cầu đối với Đơn Xin

Ngày 8 tháng 6

Đơn Xin Trực Tuyến

Ngày 22 tháng 6-Ngày 10 tháng 7 (5 giờ
chiều)

Thông Báo Cấp Tiền

Sau ngày 20 tháng 7

Thanh Toán

Mục tiêu là trong vòng 10 ngày kể từ khi
Đồng Ý Thanh Toán

SỐ TIỀN TRỢ CẤP
LOẠI HÌNH GIỮ TRẺ

TIỀN TRỢ CẤP ƯỚC TÍNH*

Giữ Trẻ Trợ Cấp Được Quản Lý và Giữ Trẻ
Cho Người Thân ERDC
Giữ Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký
Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận
Trung Tâm Được Chứng Nhận

$702
$2246
$4212
$4680 mỗi lớp học (giới hạn 3)

*Tiền trợ cấp có thể được tính ở mức cao hơn hay thấp hơn dựa trên kinh phí có sẵn.

LỊCH THANH TOÁN

THANH TOÁN

THỜI GIAN

50% Tiền Trợ Cấp

Mục tiêu là trong vòng 10 ngày kể từ khi
đồng ý trợ cấp được thanh toán hoàn
toàn

50% Tiền Trợ Cấp

Cuối tháng Chín

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
• Được phép sử dụng tiền trợ cấp cho: tiền thuê nhà/tiền vay nhà, tiện
ích, bảo hiểm, thực phẩm và tiếp liệu, tiền lương và quyền lợi cho
nhân viên và các chi phí vận hành hợp lý khác.
• Nếu hiện đang mở cửa thì đồng ý vẫn mở cửa và giữ trẻ cho đến cuối
tháng 9 năm 2020.
• Nếu hiện đang đóng cửa thì đồng ý mở cửa lại chậm nhất vào ngày 1
tháng 9 năm 2020 và vẫn mở cửa và giữ trẻ cho đến cuối tháng 9
năm 2020.
• Gửi báo cáo theo dõi để xác nhận tình trạng mở cửa.
• Duy trì hồ sơ tài chính và tham dự trong sáu năm.
• Đăng ký số DUNS, bắt buộc để nhận tiền trợ cấp của liên bang

CÁCH NỘP ĐƠN XIN
Nộp đơn xin trực tuyến tại
ode.smapply.org từ ngày 22 tháng 6 đến
ngày 10 tháng 7 (5 giờ chiều)
CHÚ Ý! Người nộp đơn có tài khoản email
@live, @msn, @outlook, @hotmail báo cáo
gặp sự cố khi gửi đơn xin.
Tài khoản email của Yahoo và Gmail hoạt
động tốt.

CÁCH NỘP ĐƠN XIN
Hướng Dẫn Từng Bước tại
https://oregonearlylearning.co
m/COVID-19-Resources/Grants

HOW TO APPLY

HOW TO APPLY

English or Espanol

HOW TO APPLY

HOW TO APPLY

THÔNG BÁO
Người nộp đơn sẽ được thông báo qua email nếu
đơn xin được chấp thuận hoặc từ chối sau ngày 20
tháng 7.
Người nộp đơn được chấp thuận sẽ được gửi một
bản thỏa thuận trợ cấp để ký tên và gửi lại qua
đường điện tử thông qua DocuSign.
Thỏa thuận trợ cấp với Số DUNS và mẫu đơn W-9
phải được gửi lại để nhận thanh toán.

CHUẨN BỊ KÝ BẢN THỎA THUẬN TRỢ
CẤP CỦA QUÝ VỊ
Chuẩn bị sẵn Số Định Dạng Thuế (TIN) để tham khảo
Xác định/Đăng ký Số DUNS.
Sau ngày 20 tháng 7, xem email đến từ
noreply@mail.smapply.com để biết các bước tiếp theo

SỐ DUNS
Hướng Dẫn Từng Bước tại
https://oregonearlylearning.com/C
OVID-19-Resources/Grants

SỐ DUNS
THÔNG TIN NHẬP VÀO

HAI TÀI LIỆU ĐỂ TẢI LÊN

Tên doanh nghiệp hay tên hợp pháp của quý vị

Hoá đơn tiện ích (điện thoại, ga, rác, nước, v.v)

Địa chỉ doanh nghiệp của quý vị

Bảo hiểm (xe, người thuê nhà, chủ nhà)

Tên chủ sở hữu

Một hóa đơn (bác sĩ, đăng ký tạp chí)

Hình thái doanh nghiệp hợp pháp (công ty cổ phần,
đơn danh, v.v)

Thư Định Danh Người Đóng Thuế/Người Thuê Lao
Động từ IRS

Năm mà tổ chức này bắt đầu hay khoảng thời gian

Những giấy tờ của doanh nghiệp nộp cho Tổng Thư Ký
Tiểu Bang (Secretary of State)

Loại hình doanh nghiệp chính

Bản báo cáo thuế đất

Tổng số nhân viên

Bản thoả thuận thuê nhà hoặc vay tiền nhà

Hiện Có Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật (PTAC) số 541-736-1088 hoặc 1-800-497-7551 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).
Đường Dây Chính Phủ Dun & Bradstreet 1-866-705-5711, nhấn số 0 hai lần; phiên dịch được cung cấp theo yêu
cầu.
CCR&R địa phương của quý vị

NGUỒN THÔNG TIN
Thắc mắc?
ECCgrants@state.or.us
Điện thoại: 971-707-2029
Các câu hỏi thường gặp
được cập nhật vào thứ Ba
và thứ Năm.
Hỗ trợ kỹ thuật tại CCR&R
ở địa phương của quý vị.

Ví Dụ về Các Câu Hỏi Thường
Gặp:
Các khoản trợ cấp có chịu
thuế không?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng
đến khoản vay Chương Trình
Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck
Protection Program) liên bang
của tôi không?
Tôi cần thông tin gì để nộp
đơn xin?
Các khoản tiền trợ cấp sẽ
được phân phát như thế nào?

