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Tài Trợ Ổn Định 
Câu Hỏi Thường Gặp 

 

Kinh Phí Ổn Định Giữ Trẻ là gì?  

Quốc hội đã phân bổ kinh phí thông qua Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act, 
ARPA) để hỗ trợ các nhà trẻ sau đại dịch. Oregon đã nhận được khoảng $250 triệu kinh phí ổn định giữ 
trẻ. Các kinh phí này đã được trao cho các tiểu bang có yêu cầu cụ thể đối với đơn xin và phân phát kinh 
phí.  

Khi nào các nhà trẻ sẽ nhận được nhiều tài trợ hơn? 

Các nhà trẻ dự kiến sẽ nộp đơn xin tài trợ bổ sung vào giữa tháng 9 từ Kinh Phí Ổn Định Giữ Trẻ. Đơn xin 
tài trợ sẽ được đăng trên trang web của Ban Giáo Dục Mầm Non. Tất cả những người nộp đơn đáp ứng 
yêu cầu sẽ nhận được kinh phí. 

Kinh Phí Ổn Định Giữ Trẻ khác như thế nào với các khoản tài trợ trước đó được cung cấp bởi Ban 
Giáo Dục Mầm Non? 

Kinh Phí Ổn Định Giữ Trẻ nhằm hỗ trợ các chương trình giữ trẻ, tăng cường ngành giữ trẻ và hỗ trợ lực 
lượng nhân viên giữ trẻ. Chính phủ liên bang yêu cầu các tiểu bang thu thập thông tin cụ thể từ các nhà 
trẻ nhận được các khoản tài trợ này. Các đơn xin và báo cáo cho các kinh phí này sẽ bắt buộc người nộp 
đơn cung cấp thêm thông tin mà các khoản tài trợ Giữ Trẻ Khẩn Cấp không bắt buộc. 

Các kinh phí này có bị đánh thuế không?  

Quốc hội đã không quy định các kinh phí này được miễn thuế liên bang. Các kinh phí này có thể phải 
chịu thuế. Vui lòng tham khảo ý kiến cơ quan thuế của quý vị. 

Các nhà trẻ sẽ nhận được bao nhiêu tiền?  

Ban Giáo Dục Mầm Non đang tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các nhà trẻ và các bên liên quan để thiết lập 
các nguyên tắc nhằm tạo ra một công thức tài trợ công bằng. Luật liên bang yêu cầu các tiểu bang xem 
xét một công thức tài trợ dựa trên loại chương trình giữ trẻ và chi phí liên quan đến việc điều hành một 
chương trình giữ trẻ. 

Ai sẽ đủ điều kiện nhận các kinh phí này?  

Sẽ có kinh phí cho một loạt các nhà trẻ, bao gồm nhà trẻ gia đình được cấp phép, trung tâm giữ trẻ và 
các nhà trẻ được miễn giấy phép mà nhận trợ cấp giữ trẻ. Để đủ điều kiện nhận các kinh phí này, các 
nhà trẻ phải hiện đang hoạt động. Các kinh phí này không thể được sử dụng để bắt đầu một chương 
trình mới. Ban Giáo Dục Mầm Non đang xem xét cách sử dụng các khoản tài trợ khác để hỗ trợ các 
chương trình mở lại hoặc mở các chương trình giữ trẻ mới. 
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Nhà trẻ có thể sử dụng kinh phí này như thế nào?  

Các kinh phí này có thể được sử dụng để hoàn trả cho nhà trẻ các chi phí cho phép phát sinh trong đại 
dịch và trong thời gian tài trợ được xác định. Dưới đây là danh sách các chi phí cho phép: 

• Tiền lương và phúc lợi 

• Tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động 

• Vắc-xin COVID-19, thời gian nghỉ và chuyên chở 

• Tiền thuê nhà và các tiện ích 

• Làm sạch và vệ sinh vật tư và các dịch vụ vệ sinh 

• Thiết bị và vật tư (kể cả công nghệ thông tin) 

• Hàng hóa và dịch vụ để duy trì hoặc tiếp tục các dịch vụ giữ trẻ (bao gồm phí cấp phép) 

• Tự bồi hoàn cho mình cho các chi phí trước ARPA 

• Dịch vụ sức khỏe tinh thần (bao gồm khả năng "chọn tham gia" vào một số dịch vụ nhất định) 

Các kinh phí này không thể được sử dụng để cải thiện vốn như xây dựng lớn hoặc mua tòa nhà hoặc đất 
đai.  

Nhà trẻ sẽ có thể nộp đơn xin kinh phí bằng cách nào?  

Đơn xin sẽ có sẵn trên trang web của Ban Giáo Dục Mầm Non. Nhà trẻ sẽ được thông báo khi có đơn xin. 
Thời gian nộp đơn sẽ mở trong vài tháng, cho phép các nhà trẻ có thời gian nộp đơn.  

Sẽ có đơn xin bằng tiếng Tây Ban Nha (hoặc các ngôn ngữ khác) hay không? 

Đơn xin sẽ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và Ban Giáo Dục Mầm Non (Early Learning Division, ELD) 
đang tìm hiểu các cách để có đơn xin bằng các ngôn ngữ khác. ELD cam kết đảm bảo rằng tất cả các nhà 
trẻ đủ điều kiện sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết để nộp đơn xin cơ hội tài trợ này. 

Tài trợ này chỉ một lần hay sao?  

Nhà trẻ sẽ chỉ cần nộp đơn một lần cho các kinh phí này nhưng sẽ nhận được nhiều khoản thanh toán. 
Khoảng thời gian chính xác cho các khoản thanh toán này vẫn đang được xác định.  

Ban Giáo Dục Mầm Non sẽ nhận ý kiến đóng góp từ nhà trẻ như thế nào? 

Ban Giáo Dục Mầm Non đang làm việc với một nhóm các bên liên quan và tiến hành các nhóm tập trung 
với các nhà trẻ để tư vấn về sự phát triển của chương trình tài trợ này. Các nhóm tập trung sẽ được tiến 
hành bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga và sẽ bao gồm các nhà trẻ từ nhà trẻ gia đình được 
cấp phép, trung tâm được cấp phép và nhà trẻ được miễn giấy phép mà nhận trợ cấp giữ trẻ. 

Tài trợ này có mang tính cạnh tranh hay không?   

Tài trợ này không mang tính cạnh tranh. Tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được tài trợ 
dựa trên sự sẵn có của kinh phí. 
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