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ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
17 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ, ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੋਗਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਰੀਲ�ਡ ਸਟੇਟ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ $50 ਿਮਲੀਅਨ ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਮੈਰੀਲ�ਡ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ $285 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾ ਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਾਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ 
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE), ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ 
ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਗ�ਾਂਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਗਵਰਨਰਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਮਕਸਦ 

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਅਿਧਕਾਰ 

ਹਾਊਸ ਿਬੱਲ 89, "ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰੀਕਰਨ ਗ�ਾਂਟਾਂ" 

ਸੈਨੇਟ ਿਬੱਲ 480, "ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟਾਂ" ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੋਟ 

ਪ�ਸਾਰ 

ਇਹ ਗ�ਾਂਟ ਸੂਚਨਾ ਗਾਈਡ (GIG) 3 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। 29 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ। 

ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਿਮਆਦ 

3 ਅਗਸਤ, 2022 – 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 

ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  

$50 ਿਮਲੀਅਨ 

ਗ�ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸੰਿਖਆ 

7,099 

ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 
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ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ HB89/SB480 ਤ� ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਿਹਦਾਇਤਾਂ 

ਗ�ਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  29 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ।ਂ 

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

MSDE ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ�ਾਂਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੰਪਰਕ  

ਆਂਡਰੇ ਮਰੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ 
(410) 767-0583 
childcaregrants.msde@maryland.gov 

ਯੋਗਤਾ 
ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਰ ੇਮੈਰੀਲ�ਡ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਿਮਲੀ 
ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ, ਜਾ ਂਪਾਲਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵ� ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ 
ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗ�ਾਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੋਵ� ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਲਾਇਸੰਸ / ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ 

ਮੇਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੈਰੀਲ�ਡ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਦਆੁਰਾ 1 ਮਈ, 2022 ਨੰੂ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਮੇਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱੁਲ� ਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

  

ਨੋਟ: 

ਿਪਛਲੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿਟਕਾਣੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਲਈ 
ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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ਫੰਿਡੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮਾ ਂਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

ਤਰਜੀਹ ਪ�ਤੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਲਾਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 
ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮ 

1. ਸਾਰ ੇਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਿਥਰਤਾ ਅਵਾਰਡ $75 - ਹਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਟ, ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ, 2 ਮਈ, 
2022 ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਿਗਣਤੀ ਤ� 

2. ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ 
ਸਿਥਰੀਕਰਨ ਗ�ਾਂਟ ਨਹੀ ਂਿਮਲੀ ਹੈ (HB89/SB480 (b)(2)) 

$150 - ਭਾਵ� ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਆਈ.ਡੀ ਦਆੁਰਾ 
ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਦੌਰ 
(ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਿਵੱਚ) ਦਆੁਰਾ ਸਿਥਰੀਕਰਨ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ 
ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ 

3. ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
(HB89/SB480 (b)(3)) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ 

$25 - ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ 2 ਮਈ, 2022 ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 
ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ

4. ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਮਨੋਨੀਤ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਸਲਾਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ (HB89/SB480 (b)(4)) 

$75 - ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ ਂ
ਿਜਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਪੱਰਲੇ ਮੱਧਮ ਪਾੜੇ ਅਤੇ 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੋ-
ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕ�ਦਰ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਗੈਪ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਦਆੁਰਾ 
ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ 

5. ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਿਜਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 
ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ (HB89/SB480 (b)(1)) ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੋਖਮ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ ਉਚੱ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ (HB89/SB480) (ਬੀ)(5)) 

$100 - ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 
(SVI) ਮੱੁਲ 6.0 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ SVI ਦੋਵਾ ਂਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ�ੌਕਸੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ CDC ਸੂਚਕਾਂਕ "ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵਾਂ" 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 13 ਮਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੀਬੀ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।) 

6. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ 
(HB89/SB480 (b)(6)) $50 - ਕੀ ਪ�ਦਾਤਾ 2 ਮਈ, 2022 ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ IEP ਜਾਂ IFSP ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਸੀ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ 

7. ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (HB89/SB480 (b)(7)) 

$30 - 2 ਮਈ, 2022 ਡੇਟਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ 
ਦੋ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ,ਂ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾ ਂ
ਨਹੀ,ਂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਮਾਿਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ: 

#5 ਿਵੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, MSDE ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 
ਸਕੋਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।  
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ਗ�ਾਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, MSDE ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ #3 ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੇ 1 
ਜਨਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ ਅਪ�ੈਲ 24, 2022 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ MSDE ਨੰੂ ਇਨਵੌਇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ   

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ (ਪਿਹਲ ਖੇਤਰ #4) ਲਈ ਗਣਨਾ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਗੈਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। 

ਹਰੇਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਲਈ ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਤਰਜੀਹਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਗ�ਾਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਤ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾ ਂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰ ੇਗ�ਾਂਟ-ਪ�ਾਪਤ 
ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ, ਪ�ਤੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।   

MSDE ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮਾ ਂਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ 
ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।    

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਪਿਹਲਾ ਂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਿਸਡੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਮੈਰੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪ 

ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, MSDE ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜ� 
ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ, ਯੋਗ-ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੱਧਮ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੋ-
ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪਸ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਲ�ਡ ਡੇਟਾ, ਕਾਉਟਂੀ ਦਆੁਰਾ। 

ਿਬਪਾਰਿਟਸਨ ਪਾਿਲਸੀ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ 
ਕਰਕ ੇਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਜਨਗਣਨਾ ਬਲਾਕ ਸਮੂਹ - ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� 
ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਘਰੇਲੂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਮਾਨ - ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਘੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲੂਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ, ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਿਹਰੀ ਬਲਾਕ 
ਸਮੂਹਾ ਂਨੰੂ 3.5-ਮੀਲ ਦੇ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ� ਿਕ ਪ�ਡੂ ਬਲਾਕ ਸਮੂਹਾ ਂਨੰੂ 
10-ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਪੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਦਰੂੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੇ ਬੀਪੀਸੀ ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਦਆੁਰਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤ� 
ਿਬਨਾ ਂਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪਸ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਵੱੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। 
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ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਮੈਰੀਲ�ਡ ਕਾਉਟਂੀ ਦਆੁਰਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਲਈ ਔਸਤ ਪਾੜਾ, ਅਤੇ MSDE ਿਜਨ�ਾ ਂ
ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜ� ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਜ� ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਗੈਪ 

ਗੈਪ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਮੱਧ ਗੈਪ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਲਾਟ ਦੀ ਘਾਟ 
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜ� ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ 
 1.  ਐਲੇਗਨੀ 650 0.247 0.1455 ਹਾਂ 
 2. ਐਨੀ ਅਰੰਡਲ 5910 0.200 0.1455 ਹਾਂ 
 3. ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਕਾਉਟਂੀ 7660 0.185 0.1455 ਹਾਂ 
 4. ਕੈਲਵਰਟ 140 0.033 0.1455 ਨਹੀ ਂ
 5. ਕੈਰੋਿਲਨ 0 0.000 0.1455 ਨਹੀ ਂ
 6. ਕੈਰੋਲ 1230 0.155 0.1455 ਹਾਂ 
 7. ਸੇਿਸਲ 650 0.147 0.1455 ਹਾਂ 
 8. ਚਾਰਲਸ 920 0.121 0.1455 ਨਹੀ ਂ
 9. ਡੋਰਚੈਸਟਰ 310 0.182 0.1455 ਹਾਂ 
10. ਫਰੈਡਿਰਕ 1320 0.109 0.1455 ਨਹੀ ਂ
11. ਗੈਰੇਟ 330 0.342 0.1455 ਹਾਂ 
12. ਹਾਰਫੋਰਡ 1920 0.150 0.1455 ਹਾਂ 
13. ਹਾਵਰਡ 2490 0.155 0.1455 ਹਾਂ 
14. ਕ�ਟ 0 0.000 0.1455 ਨਹੀ ਂ
15. ਮ�ਟਗੋਮਰੀ 8200 0.144 0.1455 ਨਹੀ ਂ
16. ਿਪ�ੰਸ ਜਾਰਜ  7440 0.142 0.1455 ਨਹੀ ਂ
17. ਰਾਣੀ ਐਨ  1 0.000 0.1455 ਨਹੀ ਂ
18. ਸ�ਟ ਮੈਰੀਜ਼ 73 0.013 0.1455 ਨਹੀ ਂ
19. ਸਮਰਸੈਟ 110 0.139 0.1455 ਨਹੀ ਂ
20. ਟੈਲਬੋਟ 0 0.000 0.1455 ਨਹੀ ਂ
21. ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ 6710 0.111 0.1455 ਨਹੀ ਂ
22. ਿਵਕੋਮੀਕੋ 950 0.171 0.1455 ਹਾਂ 
23. ਵਰਸੇਸਟਰ 660 0.329 0.1455 ਹਾਂ 
30. ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਿਸਟੀ 6250 0.193 0.1455 ਹਾਂ 

 

ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗੈਪਸ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਰਾਹੀ1ਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ 

https://childcaregap.org/
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ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 

ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, MSDE ਨੇ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕ�ਦਰ (CDC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 
ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ, "ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ 
ਹੈ।"  ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (SVI) ਜਨਗਣਨਾ ਟ�ੈਕਟ ਦਆੁਰਾ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੱੁਖ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਿਖਆ 
ਸੂਚਕਾ ਂ'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। "ਜਨਗਣਨਾ ਟ�ੈਕ" ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਿਵਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ 
ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 15 ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਕਾ ਂ'ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਿਚੱਤਰ 
I ਦੇਖੋ): 

2 

ਪ�ਦਾਤਾ ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੱੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।   

  

 
2ਏਜੰਸੀ (05/12/2022 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ) ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਆੁਰਾ 

https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
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ਨਮੂਨਾ ਿਦ�ਸ਼ 

ਿਦ�ਸ਼ 1   

50 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਲਾਟ 
(ਬਾਲਿਟਮੋਰ ਕਾਉਟਂੀ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਗੰਭੀਰ 
ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਰਿਥਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ (ਿਜਵ� ਿਕ .721 ਦੇ SVI ਸਕੋਰ ਦਆੁਰਾ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ: 

• 50 ਸਲਾਟ X ਬੇਸ ਅਵਾਰਡ ($75) = $3,750 

• 50 ਸਲਾਟ X ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਾਰਥੂਲ ($75) = $3,750 

• 50 ਸਲਾਟ X ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ/ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ($100) = $5,000 

• ਕੁੱਲ = $12,500 

ਿਦ�ਸ਼ 2   

8 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੈਿਮਲੀ ਪ�ਦਾਤਾ IEPs ਜਾ ਂIFSPs ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੈ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਥਰੀਕਰਨ ਗ�ਾਂਟ ਅਵਾਰਡ (ਸਿਥਰੀਕਰਨ ਰਾਉਡਂ ਇੱਕ/ਦੋ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ: 

• 8 ਸਲਾਟ X ਬੇਸ ਅਵਾਰਡ ($75) = $600 

• IEPs ਜਾ ਂIFSPs ($50) = $400 ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਲੋਟ X ਯੋਗਤਾ 

• 8 ਸਲਾਟ X ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਿਥਰਤਾ ਗ�ਾਂਟੀ ($150) = $1,200 

• ਕੁੱਲ = $2,200 

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�  
ਫੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਸ਼�ੇਣੀ ਵਰਣਨ 

ਅਮਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਜਾ ਂਫੈਿਮਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਿਵੱਚ ਵਾਧਾ; ਿਸਹਤ, ਦੰਦਾ ਂਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਮਾ; ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ; 
ਅਦਾਇਗੀ ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ; ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਯੋਗਦਾਨ; ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਜਾ ਂ
ਿਸਖਲਾਈ; ਪ�ੀਮੀਅਮ ਜਾ ਂਖਤਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ; ਸਟਾਫ ਬੋਨਸ; ਕੰਮ ਤੱਕ ਜਾ ਂਕੰਮ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ; ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ 
ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 

ਿਕਰਾਇਆ/ਮੌਰਗੇਜ, ਸਹਲੂਤਾ,ਂ 
ਸਹਲੂਤਾ,ਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ 

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾ ਂਖਰਚੇ; ਸੁਿਵਧਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖੇਡ ਦੇ 
ਮੈਦਾਨਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਂਅੱਪਗ�ੇਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਥਰਮੂਾ ਂਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਰੇਿਲੰਗ, ਰ�ਪ, ਜਾ ਂ
ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀਆਂ 
ਲਈ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾ ਂਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ 
ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੈ; ਕੋਿਵਡ-19 ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ; 
ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 
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ਅਪਾਹਜ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾ ਂਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ; ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਨਯਮਾ ਂਨੰੂ ਵੇਖੋ 

ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ, ਸਫਾਈ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਅਿਭਆਸ 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਪਲਾਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਲਾਗ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ, ਅਚਾਨਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਤ ਿਸੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨੀਦਂ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�, ਦਵਾਈ ਦਾ 
ਪ�ਬੰਧਨ (ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ), ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ, 
ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਹੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਬੀ ਿਸੰਡਰੋਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਦਰੁਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾ ਂਮਨੱੁਖ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤ� ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਯੋਜਨਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਦਿੂਸ਼ਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਢਕੁਵਾ ਂਿਨਪਟਾਰਾ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਿਲਜਾਣ ਿਵੱਚ ਢਕੁਵੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਫਸਟ-ਏਡ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ    

ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ COVID-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾ ਂਅੱਪਡੇਟ। ਜਦ� ਤੱਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ COVID-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪੱਖ� ਢਕੁਵ� ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 
ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾ।ਂ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ 

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਂਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 
ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਡਣ, ਿਸੱਖਣ, ਖਾਣ, 
ਡਾਇਪਿਰੰਗ ਅਤੇ ਟਾਇਲਿਟੰਗ, ਜਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨੀਦਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ; ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵੈਚਾਲਨ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ; ਇਸ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ  

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇ(IECMHC), ਇੱਕ ਸਬੂਤ-
ਆਧਾਿਰਤ, ਰੋਕਥਾਮ-ਅਧਾਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ 
ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮਾਿਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, 
ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ 
ਿਜੱਥ ੇਬੱਚੇ ਿਸੱਖਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ; ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾ ਂਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ 

ਅਰਜ਼ੀ 
ਜੋ ਪ�ਦਾਤਾ ਗ�ਾਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਅੰਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
MSDE ਰੋਿਲੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ�ਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, MSDE ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਵਾਰਡ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 
ਗ�ਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ)।  

ਜੇਕਰ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ�ਦਾਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ MSDE ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂMSDE ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਵਜ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ MSDE ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ (7 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ) ਦੇਵੇਗਾ। 

ਗ�ਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਰੋਿਲੰਗ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, MSDE ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਗ�ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। MSDE 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰ ੇਅਵਾਰਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ: MSDE ਨੇ ਇਸ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਜਾ ਂਇਸ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਜਮ�ਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 
MSDE ਦਆੁਰਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪ�ਦਾਤਾ ACH (ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ) 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤ� 3-4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਜਾਂ ਿਨਯਮਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜੇ ਗਏ ਚੱੈਕਾਂ ਲਈ 30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਚੱੈਕ ਦੀ ਰਸੀਦ 
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਰ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਦ�ਸ਼ 1 

ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੰੂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ - ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਾਈਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। MSDE 
ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਕੈਲੰਡਰ 
ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ, ਪ�ਦਾਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ MSDE ਦਆੁਰਾ 7 
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MSDE ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਲੇਖਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। MSDE 26 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 
ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ ਿਸੱਧੀ ਜਮ�ਾ ਂਰਕਮ ਵਜ� ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡ 26 ਸਤੰਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਲਗਭਗ 3-4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਿਦ�ਸ਼ 2 

ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ। MSDE 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਅਵਾਰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। MSDE ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਅੰਦਰਨੂੀ ਲੇਖਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। MSDE ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ (USPS ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ) USPS ਰਾਹੀ ਂਚੱੈਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਰੋਿਲੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗ�ਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 
ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਿਸੱਧੀ ਜਮ�ਾ ਂਰਕਮ ਜਾ ਂUSPS ਦਆੁਰਾ ਚੱੈਕ)। 
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ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਗ�ਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਉਸੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਿਸੱਧੀ ਜਮ�ਾ ਂਰਕਮ ਰਾਹੀ ਂਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ MSDE ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਧੀ ਜਮ�ਾ ਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਸੱਧੀ ਜਮ�ਾ ਰਾਹੀ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 
ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਡਾਕ ਜਾ ਂਫੈਕਸ ਦਆੁਰਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 
14 ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਿਦਓ। 

USPS ਦਆੁਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਯੂ.ਐਸੱ.ਪੀ.ਐਸੱ. ਰਾਹੀ ਂਚੱੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੱੈਕ ਨੰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭੌਿਤਕ ਪਤੇ 
'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। USPS ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੈਕ ਿਸੱਧੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗ।ੇ 
MSDE USPS ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਲਈ ਟਰੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਲੋੜਾਂ 
ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਆਿਡਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਿਚਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਦਰੁਵਰਤ� 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਫੰਡਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੇਖਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ। 

ਗੈਰ-ਿਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਿਬਆਨ 
ਮੈਰੀਲ�ਡ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉਮਰ, ਵੰਸ਼/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, 
ਅਪਾਹਜਤਾ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ/ਪ�ਗਟਾਵੇ, ਿਵਆਹਤੁਾ ਸਿਥਤੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਆਏ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾ ਂਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਭਾਗ 
ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਸ਼ੋਰ�ਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਫਤਰ 
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
ਮੈਰੀਲ�ਡ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
200 ਡਬਲਯੂ. ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸਟ�ੀਟ - ਦਜੂੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਮੈਰੀਲ�ਡ 21201-2595 410-767-0123 - ਆਵਾਜ਼ 
410-767-0431 - fax 
410-333-6442 - TTY/TDD  

ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਿਵਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (GEPA), ਸੈਕਸ਼ਨ 427 
ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਕਦਮਾ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕਾ,ਂ 
ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜਾ ਂ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। 
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ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨ  
MSDE ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
MSDE ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗ ੇਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂਚੱਲਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ: 

● ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਦਪੁਿਹਰ 1:00 ਤ� 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ। 
● ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਤ� 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ। 
● ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਗਸਤ 13 10:00 - 11:00 ਵਜੇ 
● ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਦਪੁਿਹਰ 1:00 ਤ� 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ। 
● ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਤ� 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ। 

ਸਵਾਲ  
ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂMSDE ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:   

ਈ - ਮੇਲ:childcaregrants.msde@maryland.gov  

ਫਾਰਮ: ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ   

ਫ਼ੋਨ: 1-855-476-5010 

ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮਾਹਰ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱੁਛਿਗੱਛਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨਾ ਂਤ� ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQ) ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਥਰਤਾ ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਗ�ਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 
ਸਾਰ ੇਅਟੈਚਮ�ਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਰੀਖ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 

3 ਅਗਸਤ, 2022 ਗ�ਾਂਟ ਸੂਚਨਾ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

9 ਅਗਸਤ ਦਪੁਿਹਰ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ 

11 ਅਗਸਤ ਦਪੁਿਹਰ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ 

13 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 10-11ਵਜੇ ਤੱਕ 

15 ਅਗਸਤ ਦਪੁਿਹਰ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ 

16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ 

MSDE ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨ 
ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ। 

29 ਅਗਸਤ, 2022 ਗ�ਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 

ਅੰਿਤਕਾ 
ਨਮੂਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ  
ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਫਾਰਮ 
ਡਬਲਯੂ-9 ਫਾਰਮ 

https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595250796%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dta5869173a657837f35f207a4d7ca64f1%26FM%3D1%26rnd%3D9458982704%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940592%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252481%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt087dec9973d1b1b171c331b1d2731ccc%26FM%3D1%26rnd%3D6643046277%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940597%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t7051fbcd84fecefd97fc09a447f39dc9
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252496%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dtf8308c6aa9d4e3fe98c11e754c877fab%26FM%3D1%26rnd%3D4221008893%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940602%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252501%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt4a6681690fba8e383cdf3c45432841f7%26FM%3D1%26rnd%3D8536374336%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940607%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://www.marylandtaxes.gov/statepayroll/Static_Files/Direct_Deposit_Form.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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