TÌM KIẾM NHÀ GIỮ TRẺ
Gọi: 211 hoặc 1-866-698-6155
Text: chữ "children" hoặc "niños" tới 898211 (TXT211)
Email: children@211info.org
Giờ: Thứ Hai-Thứ Sáu 7am-11pm; Thứ Bảy & Chủ Nhật 8am-8pm

Tìm kiếm nhà giữ trẻ: https://orm.naccrraware.net/orm/ormSearch

ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP TRẢ CHI PHÍ GIỮ TRẺ, NỘP ĐƠN XIN TRỢ CẤP ERDC
Employment-Related Day Care (Trợ cấp Chi phí Giữ trẻ Liên quan đến Việc
làm) là một khoản trợ cấp để giúp cha mẹ và những người chăm sóc trẻ em
khác có đủ khả năng trả chi phí cho dịch vụ giữ trẻ. ERDC sẽ trả tối đa
$1,415/tháng cho các nhà giữ trẻ cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện trong gia đình,
tùy thuộc vào tuổi của đứa trẻ, loại nhà giữ trẻ và địa điểm trong tiểu bang.

LIÊN LẠC VĂN PHÒNG DHS SELF-SUFFICIENCY:
https://www.oregon.gov/dhs/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx
211 (ở trên) cũng có thể giúp bạn nộp đơn
Nộp đơn sớm để có cơ hội nhận trợ cấp tối đa! (xem trang sau để biết chi tiết)

BẠN CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO TRỢ CẤP ERDC NẾU:

Bạn sống ở Oregon.
Bạn có một đứa con dưới 13 tuổi hoặc một đứa con 13-17 tuổi cần
được chăm sóc do những nhu cầu/hoàn cảnh đặc biệt.
Con của bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc không có quốc tịnh nhưng
đủ điều kiện; tình trạng quốc tịch của cha mẹ không phải là một
yếu tố quyết định
Tất cả cha mẹ/người chăm sóc trong gia đình của bạn đều đi làm bao gồm cả việc tự kinh doanh - trừ khi một phụ huynh không thể
chăm sóc con cái do tình trạng sức khỏe tâm thần/y tế hoặc nếu
Cơ quan Phúc lợi Trẻ em yêu cầu tiếp xúc có giám sát
Trong khi (những) người chăm sóc trẻ em đi làm, trợ cấp dịch vụ
giữ trẻ cũng có thể được chấp thuận cho một số giờ đi học cao
đẳng.
Thu nhập hàng tháng của cha mẹ/người chăm sóc không được
vượt quá mức như sau trong tình trạng khẩn cấp COVID-19:

BẠN CÓ THỂ CHỌN NHÀ GIỮ TR:
ERDC bao gồm các trung tâm giữ trẻ
được cấp phép; các trung tâm giữ trẻ
trong nhà của nhà cung cấp dịch vụ; và
dịch vụ được cung cấp bởi một người lớn
mà bạn có mối quan hệ (người thân hoặc
bạn bè), ở nhà của bạn hoặc của họ.
Có những hỗ trợ và khích lệ để sử dụng
các nhà giữ trẻ được văn phòng cấp phép
tiểu bang coi là "chất lượng cao"
Bạn có thể chọn một nhà giữ trẻ đã được
chấp thuận, HOẶC bạn có thể yêu cầu
một cá nhân mà bạn biết (thí dụ: ông bà,
cô/chú hoặc người hàng xóm) được chấp
thuận để nhận tiền giữ trẻ. Chi phí giữ trẻ
chỉ được trả kể từ ngày được chấp thuận
và sau đó.

Số người trong
gia đình

Thu nhập hàng
tháng trước thuế

2

$4,012

3

$4,956

4

$5,899

5

$6,843

6

$7,787

7

$8,259

8 hoặc nhiều hơn

$9,192

NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH HOẶC NGƯỚI THÂN CỦA
BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ TRẺ:
Nếu người này không cung cấp dịch vụ giữ trẻ có cấp phép,
đây được gọi là nhà giữ trẻ Gia đình, Bạn bè và Hàng xóm
(FFN) hoặc nhà giữ trẻ miễn giấy phép.
Bắt buộc kiểm tra lý lịch và huấn luyện an toàn căn bản.
Những người không có quan hệ họ hàng giữ trẻ tại nhà của
họ (thay vì nhà của đứa trẻ) phải được duyệt xét sức khỏe
và an toàn tại nhà của họ trước khi được chấp thuận trả tiền
và họ phải kiểm tra chì trong ống nước (chi phí này được
hoàn lại).
Các nhà giữ trẻ FFN mới sẽ cần phải nộp giấy tờ cho DHS để
được chấp thuận trả tiển qua ERDC. Để được hỗ trợ, họ nên
liên lạc với Văn phòng Child Care Resource & Referral tại địa
phương:
o Cho Quận Multnomah gọi 503-491-6205.
Nhân viên nói nhiều ngôn ngữ.
o Cho những quận khác, để biết thông tin, truy cập
http://triwou.org/projects/ccccrr

NỘP ĐƠN NHANH CHÓNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TRỢ CẤP TỐI ĐA!
Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện tạm thời được mở rộng để giúp nhiều gia đình hơn được hỗ trợ để đối phó với đại dịch
COVID-19, và khoản tiền copay (gia đình cùng phải trả) tạm thời được miễn.
Để nhận được 12 tháng tiền trợ cấp ERDC và không phải trả copay, trợ cấp phải bắt đầu trước hoặc vào Ngày 31
Tháng 10, 2020. Các gia đình nộp đơn sau đó sẽ phải trả tiền copay hàng tháng.
Nếu được chấp thuận, bạn có thể nhận trợ cấp trong tối đa 12 tháng, sau đó bạn sẽ cần xác minh lại tiêu chuẩn hội
đủ điều kiện.

