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Ngày 30 tháng 8 năm 2021 

Nhà trẻ thân mến,  

Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) công bố cơ hội tài trợ thông qua Đạo Luật Điều Dụng Cứu Trợ Bổ Sung và Ứng Phó 
với Vi-Rút Corona của liên bang. Nhà trẻ nào đã ngưng cung cấp dịch vụ từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 
30 tháng 6 năm 2021 và mở cửa trở lại sau ngày 30 tháng 6 năm 2021, hoặc muốn mở cửa trở lại được mời nộp 
đơn xin tài trợ. Thời gian nộp đơn xin tài trợ này được mở cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Quý vị phải 
hoàn thành đơn xin ngắn gọn trực tuyến và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây để được xem xét tài trợ. 

Nhà trẻ được cấp phép 
(phải đáp ứng tất cả các tiêu chí) 

Nhà trẻ gia đình được miễn giấy phép của ODHS 
(phải đáp ứng tất cả các tiêu chí) 

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

Được liệt kê và phê duyệt để nhận trợ cấp giữ trẻ 
với ODHS trong tháng 2 năm 2020 

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) 

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) 

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

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

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

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

Các nhà trẻ có đơn xin được phê duyệt sẽ nhận được tài trợ dựa trên loại hình giữ trẻ. Số tiền tài trợ theo ước 
tính được ghi dưới đây. Các khoản tài trợ thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn đủ điều 
kiện và sự sẵn có của các khoản tài trợ tại thời điểm nộp đơn. 

Loại Nhà Trẻ Số Tiền Tài Trợ Theo Ước Tính 

Nhà trẻ gia đình được miễn giấy phép $1,308 

Nhà trẻ gia đình đã đăng ký $7,796 

Nhà trẻ gia đình được chứng nhận $11,392 

Trung tâm giữ trẻ được chứng nhận (sức chứa dưới 
21 người) 

$13,332 

Trung tâm giữ trẻ được chứng nhận (sức chứa từ 21 
đến 50 người) 

$22,218 

Trung tâm giữ trẻ được chứng nhận (sức chứa nhiều 
hơn 50 người) 

$33,326 

Nếu quý vị quan tâm đến cơ hội tài trợ này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm và tìm 
thông tin cập nhật. Nếu quý vị có các thắc mắc khác, vui lòng email cho chúng tôi ECCGrants@state.or.us hoặc 
gọi 971-707-2029. 

Cảm ơn quý vị, 
Ban Giáo Dục Mầm Non 
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