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Kính gửi Quý phụ huynh:
CẬP NHẬT: Chính sách Đồng thanh toán $0 Tạm thời Được Gia hạn Đến Tháng 12
Năm 2020
Bộ Xã hội (Department of Human Services, hoặc ODHS) đã thực hiện một số thay đổi
chính sách tạm thời đối với chương trình Trợ cấp Giữ trẻ Cho Người lao động
(Employment Related Day Care, hoặc ERDC) nhằm hỗ trợ các gia đình trong tình trạng
khẩn cấp hiện nay.
ODHS đã được cấp thêm tiền tài trợ để gia hạn chính sánh đồng thanh toán $0 này. Các
gia đình hiện đang nộp đơn xin trợ cấp ERDC hoặc đang xin tái chứng nhận trợ cấp
ERDC sẽ được hưởng chính sách đồng thanh toán (copay) $0 từ nay đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2020. Tất cả các gia đình sẽ tiếp tục có khoản đồng thanh toán $0 trong
suốt thời gian 12 tháng mà họ được chứng nhận.
Trước đây chúng tôi đã gửi cho quý vị một lá thư báo rằng khoản đồng thanh toán sẽ
vẫn ở mức $0 cho những đợt tái chứng nhận xảy ra đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.
Ban lãnh đạo ODHS rất trân trọng cơ hội được hỗ trợ các gia đình bằng cách miễn
khoản đồng trả cho họ trong giai đoạn khẩn cấp do COVID 19 gây ra. Với nguồn tài trợ
bổ sung này, các gia đình mới nộp đơn xin trợ cấp ERDC và các gia đình đang xin
tái chứng nhận trợ cấp ERDC vào tháng 10, 11 và 12 năm 2020 sẽ không phải trả
khoản đồng thanh toán trong suốt thời gian họ được chứng nhận.
Để đọc những thông tin mới nhất về chính sách theo thời gian thực, vui lòng truy cập
trang web của chúng tôi tại https://www.oregon.gov/dhs/assistance/childcare/pages/ooter.aspx.
Để biết thêm thông tin hoặc nếu có thắc mắc, vui lòng liên lạc với:
• Nếu quý vị có thắc mắc về trợ cấp giữ trẻ của mình, vui lòng liên lạc với văn phòng
ODHS địa phương.
• Nếu quý vị có thắc mắc về việc thanh toán trợ cấp giữ trẻ, vui lòng gọi cho Đơn vị
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Thanh toán Trực tiếp (Direct Pay Unit, hoặc DPU) theo số 1-800-699-9074, Thứ Hai
đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều.
• Quý vị cũng có thể gửi email những câu hỏi chung đến
customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us
Xin cám ơn,
Chính sách Chăm sóc Trẻ em của ODHS
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