
TÀI TRỢ CHO VIỆC MỞ LẠI 
NHÀ TRẺ TRONG GIAI  
ĐOẠN COVID-19

KÊU GỌI NỘP ĐƠN

Hiện có tài trợ cho các nhà trẻ ở  
Oregon mà đã đóng cửa trong đại 
dịch và muốn mở cửa trở lại.

Ban Giáo Dục Mầm Non Oregon đón nhận các đơn xin Tài Trợ cho việc Mở Lại Nhà Trẻ trong giai đoạn 
COVID-19 vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants để tìm hiểu thêm và nộp đơn ngay  
hôm nay. 

Các nhà trẻ mở sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 cũng đủ điều kiện nhận khoản tài trợ này. Để được xem xét 
cho việc tài trợ, các nhà trẻ phải hoàn thành đơn xin ngắn gọn và đáp ứng các tiêu chí sau:

Các quỹ cho khoản tài trợ này đã được cung cấp cho Oregon thông qua Quỹ Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em (CCDF) của 
liên bang theo Đạo Luật Điều Dụng Hợp Nhất năm 2021 và Đạo Luật Điều Dụng Cứu Trợ Bổ Sung và Ứng Phó với Vi-rút 
Corona năm 2021 (P.L.116-260) được ban hành gần đây.

Thắc mắc? 
Vui lòng email cho ECCgrants@state.or.us hoặc gọi 971-707-2029.

Nhà Trẻ Được Cấp Phép

• Sở hữu hoặc điều hành nhà trẻ được cấp phép 
trong tháng 2 năm 2020 và

• Ngưng cung cấp dịch vụ giữ trẻ từ ngày 1 tháng 3 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (trừ việc 
đóng cửa theo lịch trình thông thường) và

• Mở cửa trở lại hoặc có kế hoạch mở cửa trở lại sau 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 và

• Cam kết ghi danh với chương tình Tìm Nhà Trẻ ở 
Oregon và nhận giới thiệu.

Nhà Trẻ Gia Đình Được Miễn Giấy Phép

• Được liệt kê và phê duyệt để nhận trợ cấp giữ trẻ với 
Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS) trong tháng 2 
năm 2020 và

• Ngưng cung cấp dịch vụ giữ trẻ từ ngày 1 tháng 3 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (trừ việc 
đóng cửa theo lịch trình thông thường) và

• Mở cửa trở lại hoặc có kế hoạch mở cửa trở lại sau 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 và

• Cam kết ghi danh với chương trình Tìm Nhà Trẻ ở 
Oregon và nhận giới thiệu.
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