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Chi Tiết Về Chương Trình  
Vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, Thống đốc Larry Hogan đã thông báo rằng tiểu bang Maryland sẽ cung 
cấp thêm 50 triệu đô la viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong 
đại dịch COVID-19. 

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland đã thực hiện hai đợt trợ cấp ổn định với tổng số tiền 285 triệu đô la từ 
nguồn ngân quỹ liên bang. Với ngân quỹ liên bang cạn kiệt, thống đốc đang tiến hành lên ngân sách cho 
Năm tài chính 2023 để mở rộng chương trình và cung cấp thêm khoản trợ cấp cho các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép. 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép có thể nộp đơn xin trợ cấp để trang trải các chi 
phí liên quan đến việc cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19. 
Các chi phí này có thể là chi phí nhân sự, tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp, Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE), 
hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em và nhân viên, cũng như các chi phí trước đó.  

TÊN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP 

Chương trình Trợ cấp Ổn định Chăm sóc Trẻ em của Chính phủ 

MỤC ĐÍCH 

Để giải quyết những khó khăn mà người chăm sóc trẻ gặp phải và giải quyết sự bất ổn của thị trường chăm 
sóc trẻ em nói chung. 

ỦY QUYỀN 

Dự luật 89, “Trợ cấp Ổn định Chăm sóc Trẻ em” 

Dự luật Thượng viên 480, “Trợ cấp Ổn định Chăm sóc Trẻ em” lưu ý về tài chính và quy trình 

PHỔ BIẾN 

Thông tin chi tiết về Trợ cấp này đã được công bố vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. 

HẠN CHÓT 

Đơn đăng ký phải được nộp trước 11:59 tối ngày 29 tháng 8 năm 2022. 

THỜI GIAN TRỢ CẤP 

Ngày 3 tháng 8 năm 2022 – Ngày 31tháng 12 năm 2022 

SỐ TIỀN QUỸ HIỆN CÓ  

50 triệu USD 

SỐ LƯỢNG TRỢ CẤP ƯỚC TÍNH 

7,099 

SỐ TIỀN TRỢ CẤP 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/hb0089?ys=2022RS
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/sb0480?ys=2022RS
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Số tiền trợ cấp được xác định trên cơ sở công thức và được tính theo khu vực ưu tiên từ HB89 / SB480. 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 

Đơn xin trợ cấp phải được gửi trước 11:59 tối ngày 29 tháng 8 năm 2022 thông qua ứng dụng trực tuyến. 

TRÁCH NHIỆM CỦA TIỂU BANG 

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu và hỗ trợ kỹ 
thuật cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công việc của người được cấp và sẽ cung cấp 
hỗ trợ bổ sung như vậy khi được yêu cầu.  

NGƯỜI LIÊN HỆ  

Andre Murray 
Quản lý Chương trình 
(410) 767-0583 
childcaregrants.msde@maryland.gov 

Đủ Điều Kiện 
Cơ hội trợ cấp này được thiết kế dành cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp phép tại 
Tiểu bang Maryland. Người nộp đơn có thể là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ gia đình, một nhà 
chăm sóc trẻ gia đình lớn, một trung tâm chăm sóc trẻ em, hoặc một chương trình giáo dục theo Thư Tuân 
thủ.  Chương trình này không tài trợ cho việc khởi động các chương trình chăm sóc trẻ mới chưa đi vào 
hoạt động.  

Để được xem là đủ điều kiện nhận trợ cấp theo chương trình này, người nộp đơn phải đáp ứng hai tiêu chí 
được nêu bên dưới:  

Giấy phép / Quy định Tình trạng 

Chương trình của tôi đã được Bộ Giáo dục Tiểu 
bang Maryland cấp phép vào hoặc trước ngày 1 
tháng 5 năm 2022. 

Chương trình của tôi đang hoạt động và sẵn 
sàng cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ vào 
ngày nộp đơn. 

  

Lưu ý: 

Người nộp đơn đã nhận được trợ cấp trong vòng trợ cấp trước vẫn đủ điều kiện để nhận trợ cấp trong 
vòng này.  

Những người nộp đơn sở hữu hoặc điều hành nhiều hơn một địa điểm chăm sóc trẻ phải nộp đơn đăng ký 
riêng cho từng địa điểm.   

Thông tin ch tiết có thể được tìm thấy trên trang web Ổn định Chăm sóc Trẻ em. 

  

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
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Ưu Tiên Trợ Cấp 
Số tiền trợ cấp cho tất cả các nhà cung cấp đủ điều kiện sẽ được xác định dựa trên các tiêu chí sau: 

Ưu tiên Số Tiền Trợ Cấp Cho Mỗi Đơn Vị Chăm Sóc Trẻ 
Được Cấp Phép và Tiêu Chí Dữ Liệu 

1. Trợ cấp Ổn định cho tất cả các Đơn vị được 
cấp phép $75 - Cho mỗi vị trí được cấp phép, theo nhà cung 

cấp, theo số liệu tính đến ngày 2 tháng 5 năm 
2022 

2. Các nhà cung cấp chưa nhận được trợ cấp ổn 
định trong các kỳ trước (HB89/SB480 (b) (2)) $150 - Cho một nhà cung cấp, theo số giấy phép 

hoặc ID nhà cung cấp, đã không nhận được khoản 
thanh toán trợ cấp ổn định từ đợt trợ cấp ổn định 
chăm sóc trẻ em liên bang một và hai (trong Năm 
tài chính 2022) 

3. Các nhà cung cấp tham gia vào Chương trình 
Học bổng Chăm sóc Trẻ em (HB89/SB480 (b) 
(3)) 

$25 - Cho dù nhà cung cấp dịch vụ có nhận được 
khoản thanh toán học bổng chăm sóc trẻ em trong 
năm tài chính 2022 cho đến trước ngày 2 tháng 5 
năm 2022 hay không 

4. Các nhà cung cấp nằm trong các khu vực được 
Bộ Giáo dục Tiểu bang chỉ định là thiếu chỗ 
chăm sóc trẻ (HB89/SB480 (b) (4)) 

$75 - Cho dù nhà cung cấp có nằm ở quận có 
khoảng cách cung cầu về các vị trí chăm sóc trẻ 
em được cấp phép trên mức trung bình hay không, 
như được đo lường trong đánh giá khoảng cách 
chăm sóc trẻ em của trung tâm chính sách song 
đảng 

5. Các nhà cung cấp đã chứng minh được khó 
khăn về tài chính gây ra rủi ro đáng kể về việc 
đóng cửa hoạt động kinh doanh của nhà cung 
cấp trong vòng 12 tháng tới (HB89 / SB480 (b) 
(1)) VÀ các nhà cung cấp phục vụ chủ yếu cho 
các nhóm dân cư có thu nhập thấp ở các khu 
vực nghèo đói cao (HB89/SB480 (b) (5)) 

$100 - Cho dù vị trí của nhà cung cấp có giá trị Chỉ 
số dễ bị tổn thương xã hội (SVI) lớn hơn 6,0 hay 
không. SVI là đại diện cho cả hai biện pháp vì chỉ số 
CDC đại diện cho "những tác động tiêu cực tiềm 
tàng đối với cộng đồng do những căng thẳng bên 
ngoài gây ra đối với sức khỏe con người" (ví dụ: 
thảm họa và đại dịch toàn cầu). Có 13 thước đo cấu 
thành chỉ số, bao gồm mức nghèo đói trong cộng 
đồng, ngôn ngữ nói trong gia đình, trình độ học vấn 
tại địa phương, v.v.) 

6. Các nhà cung cấp phục vụ trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt (HB89/SB480 (b) (6)) $50 - Cho dù nhà cung cấp có đủ điều kiện đăng 

ký cho trẻ em tham gia IEP hoặc IFSP hay không, 
theo số liệu tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2022 

7. Nhà cung cấp phục vụ cho trẻ em từ 2 tuổi trở 
xuống (HB89/SB480 (b) (7)) $30 - Cho dù nhà cung cấp có nhận trẻ từ hai tuổi 

trở xuống hay không, được đo lường bằng việc 
nhà cung cấp đó có được cấp phép cho trẻ sơ sinh 
hay không, theo số liệu tính đến ngày 2 tháng 5 
năm 2022 

Lưu ý: 

Đối khu vực ưu tiên số 5, MSDE sẽ sử dụng điểm Chỉ số Dễ bị tổn thương Xã hội bằng cách sử dụng địa 
chỉ của đơn vị chăm sóc trẻ được cấp phép.  
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Dựa vào mục đích của trợ cấp được trao, MSDE xác định tính đủ điều kiện cho khu vực ưu tiên số 3 dựa 
trên các hóa đơn mà chương trình phát hành cho các thanh toán của MSDE từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 
đến ngày 24 tháng 4 năm 2022.   

Xem phần Khoảng cách Chăm sóc Trẻ em bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính mức độ ưu 
tiên khoảng cách chăm sóc trẻ em (khu vực ưu tiên số 4). 

Số tiền trợ cấp sẽ khác nhau đối với mỗi nhà cung cấp tùy thuộc vào việc nhà cung cấp đáp ứng được một 
hoặc nhiều ưu tiên ở trên.  

Số dư của bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng nào có được từ các nhà cung cấp không xin trợ cấp sẽ được 
phân bổ đồng đều cho tất cả các nhà cung cấp được trao trợ cấp theo từng vị trí được cấp phép.   

MSDE sẽ sử dụng số lượng đơn vị chăm sóc trẻ em được cấp phép trong hồ sơ tại Phòng Giáo dục Mầm 
non tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2022 để tính toán số tiền trợ cấp của chương trình.    

Chương trình Học bổng Chăm sóc Trẻ em (trước đây gọi là Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em) cung cấp hỗ trợ tài 
chính cho các chi phí chăm sóc trẻ em cho các gia đình lao động đủ điều kiện ở tiểu bang Maryland. Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập trang web  chương trình Học bổng Chăm sóc Trẻ em. 

KHOẢNG CÁCH CHĂM SÓC TRẺ EM 

Dựa vào mục đích của Chương trình Trợ cấp Ổn định Chăm sóc Trẻ em của Chính phủ, MSDE đã chỉ định 
một khu vực là thiếu chỗ chăm sóc trẻ nếu khu vực đó có tỷ lệ chỗ trống so với số lượng học sinh tiềm 
năng, đủ điều kiện nằm dưới mức trung bình, như số liệu được xác định trong Đánh giá Khoảng cách Chăm 
sóc Trẻ em của Trung tâm Chính sách Song đảng của Maryland, dựa theo quận. 

Theo Trung tâm Chính sách Song đảng, khoảng cách chăm sóc trẻ em đề cập đến: 

Số trẻ em có khả năng cần được chăm sóc nhưng gia đình không thể tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc chính thức một cách dễ dàng bằng cách lái xe. Mỗi nhóm đối tượng khảo sát — 
ước tính theo hộ gia đình có vị trí thuận lợi nhất — được chỉ định một khu vực dịch vụ nằm 
trong một bán kính lái xe cụ thể. Giả định rằng các gia đình có trẻ em từ năm tuổi trở 
xuống trong một nhóm nhất định có thể tiếp cận dễ dàng các cơ sở chăm sóc trẻ em trong 
khu vực dịch vụ của họ. Do đó, nhu cầu chăm sóc trẻ tiềm năng trong mỗi nhóm được 
phân bổ theo tỷ lệ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong một khu vực dịch vụ khi 
công suất của họ ở mức cao nhất. Các nhóm thành thị được chỉ định khu vực dịch vụ nằm 
trong bán kính lái xe 3,5 dặm, trong khi các nhóm thuộc nông thôn có khu vực dịch vụ 
nằm trong bán kính 10 dặm, phản ánh khoảng cách mà các phụ huynh trong khu vực đó 
sẵn sàng lái xe. Phương pháp này cho phép Trung tâm Chính sách Song đảng (BPC) định 
lượng số lượng trẻ em không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc trẻ tại từng địa điểm. Xem 
báo cáo để biết thêm chi tiết về các quyết định theo phương pháp được đưa ra trong phân 
tích này bằng cách truy cập  trang web Đánh giá Khoảng cách Chăm sóc Trẻ em. 

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://childcaregap.org/
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Bảng dưới đây trình bày chi tiết dữ liệu về khoảng cách chăm sóc trẻ em, theo từng quận của bang 
Maryland, khoảng cách trung bình của tiểu bang và các quận mà MSDE chỉ định là khu vực thiếu chỗ chăm 
sóc trẻ em. 

Khu vực pháp lý Khoảng cách 
Chăm sóc Trẻ 

em 

Tỷ lệ Khoảng 
cách 

Khoảng cách 
Trung bình 

Được chỉ định là Khu vực 
thiếu chỗ chăm sóc trẻ em 

 1.  Allegany 650 0.247 0.1455 Có 
 2. Anne Arundel 5910 0.200 0.1455 Có 
 3. Quận Baltimore 7660 0.185 0.1455 Có 
 4. Calvert 140 0.033 0.1455 Không 
 5. Caroline 0 0.000 0.1455 Không 
 6. Carroll 1230 0.155 0.1455 Có 
 7. Cecil 650 0.147 0.1455 Có 
 8. Charles 920 0.121 0.1455 Không 
 9. Dorchester 310 0.182 0.1455 Có 
10. Frederick 1320 0.109 0.1455 Không 
11. Garrett 330 0.342 0.1455 Có 
12. Harford 1920 0.150 0.1455 Có 
13. Howard 2490 0.155 0.1455 Có 
14. Kent 0 0.000 0.1455 Không 
15. Montgomery 8200 0.144 0.1455 Không 
16. Prince George's 7440 0.142 0.1455 Không 
17. Queen Anne's 1 0.000 0.1455 Không 
18. St. Mary's 73 0.013 0.1455 Không 
19. Somerset 110 0.139 0.1455 Không 
20. Talbot 0 0.000 0.1455 Không 
21. Washington 6710 0.111 0.1455 Không 
22. Wicomico 950 0.171 0.1455 Có 
23. Worcester 660 0.329 0.1455 Có 
30. Thành phố 
Baltimore 6250 0.193 0.1455 Có 

 
1Dữ liệu thu được vào tháng 7 năm 2022 thông qua Đánh Giá Khoảng Cách Chăm Sóc Trẻ Em của Trung Tâm Chính 
Sách Song Đảng 

https://childcaregap.org/
https://childcaregap.org/
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CHỈ SỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG XÃ HỘI 

Dựa vào mục đích của Chương trình Trợ cấp Ổn định Chăm sóc Trẻ em của Chính phủ, MSDE đã chỉ định 
một khu vực Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), “tính dễ bị tổn thương xã hội đề cập đến những 
tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng do những căng thẳng bên ngoài gây ra với sức khỏe con 
người.”  Chỉ số Dễ bị tổn thương Xã hội (SVI) theo dõi dữ liệu theo đường điều tra dân số và đánh giá mức 
độ dễ bị tổn thương dựa trên 15 chỉ số xã hội và nhân khẩu học chính. "Đường điều tra dân số" là các phân 
khu của các quận và được xếp hạng dựa trên 15 yếu tố xã hội bao gồm nghèo đói, thiếu phương tiện đi lại 
và nhà ở đông đúc. Cụ thể, biện pháp này sử dụng (Xem Hình I bên dưới): 

2 

Các nhà cung cấp cũng có thể truy cập trang web Chỉ số Dễ bị tổn thương Xã Hội để biết thêm thông tin 
và tài liệu về Chỉ số Dễ bị tổn thương xã hội.   

  

 
2Nguồn (lấy 05/12/2022) thông qua Chỉ số dễ bị tổn thương xã hội của Cơ quan Đăng ký Dịch bệnh và Các chất độc 
hại 

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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MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÍ DỤ 

KỊCH BẢN 1   

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có 50 vị trí được cấp phép ở trong một khu vực thiếu chỗ chăm 
sóc trẻ (Quận Baltimore), phục vụ chủ yếu cho nhóm dân cư có thu nhập thấp VÀ có nhiều khả năng bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng bởi Đại dịch, bao gồm rủi ro và bất ổn kinh tế có thể dẫn 
đến đóng cửa (tương ứng với điểm SVI là 0,721) sẽ nhận được: 

• 50 vị trí X Trợ cấp cơ bản ($75) = $3,750 

• 50 vị trí X thiếu chỗ chăm sóc trẻ ($75) = $3,750 

• 50 vị trí X khó khăn tài chính/cộng đồng có thu nhập thấp ($100) = $5,000 

• Tổng cộng = $12,500 

KỊCH BẢN 2   

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ gia đình có 8 vị trí được cấp phép đủ điều kiện để đăng ký học sinh với 
IEPs hoặc IFSPs, được cấp phép để chăm sóc trẻ sơ sinh và không nộp đơn xin hoặc nhận trợ cấp ổn định 
liên bang (đợt một/hai) sẽ nhận được: 

• 8 vị trí X Trợ cấp cơ bản ($75) = $600 

• 8 vị trí X khả năng đăng ký học sinh với IEPs hoặc IFSPs ($50) = $400 

• 8 vị trí X trợ cấp ổn định đợt đầu ($150) = $1,200 

• Tổng cộng = $2,200 

Sử Dụng Tiền Trợ Cấp  
Tiền trợ cấp có thể được sử dụng như sau: 

Danh mục Mô tả 

Chi phí nhân sự Bao gồm tiền lương và phúc lợi cho nhân viên chương trình chăm sóc trẻ 
em; tăng tiền bồi thường cho bất kỳ nhân viên nào trong trung tâm chăm 
sóc trẻ em hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ gia đình và nhân 
viên của họ; bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và thị lực; học bổng; nghỉ ốm 
hoặc nghỉ giải quyết việc gia đình có trả lương; đóng góp hưu trí; đào tạo 
hoặc phát triển nghề nghiệp đang diễn ra; trả phí bảo hiểm hoặc rủi ro; 
tiền thưởng nhân viên; chi phí đưa đón nhân viên đến hoặc đi từ nơi làm 
việc; các nguồn lực để hỗ trợ nhân viên tiếp cận với vắc xin COVID-19, 
bao gồm thời gian nghỉ được trả lương cho các cuộc hẹn tiêm vắc xin và 
đối phó với các tác dụng phụ, và chi phí vận chuyển đến các cuộc hẹn 
tiêm vắc xin 

Thuê/Thế chấp, tiện ích, cơ 
sở vật chất, bảo trì và bảo 
hiểm 

Phí chậm hoặc lệ phí liên quan đến việc thanh toán chậm; cải tiến cơ sở 
vật chất bao gồm, nhưng không giới hạn, xây dựng hoặc nâng cấp sân 
chơi, cải tạo phòng tắm, lắp đặt lan can, đường dốc hoặc cửa tự động để 
cơ sở vật chất dễ tiếp cận hơn, dỡ bỏ các bức tường không chịu lực để 
tạo thêm không gian cho giãn cách xã hội; các bảo trì và cải tạo nhỏ để 
ngăn ngừa COVID19; những cải tiến giúp cho các chương trình chăm sóc 
trẻ em tốt hơn và dễ tiếp cận hơn đối với trẻ em khuyết tật và các thành 
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viên trong gia đình khuyết tật; tham khảo các quy định cấp phép để đảm 
bảo sự tuân thủ 

Thiết bị bảo hộ cá nhận, vệ 
sinh, và các biện pháp đảm 
bảo an toàn và sức khỏe 
khác 

Chi phí cụ thể để ứng phó với tình huống khẩn cấp vì sức khỏe cộng đồng 
do COVID-19 có thể bao gồm thiết bị, vật tư, dịch vụ và đào tạo hỗ trợ 
đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của tiểu bang và địa phương, 
bao gồm cả những hướng dẫn liên quan đến việc ngăn ngừa và kiểm soát 
các bệnh truyền nhiễm, phòng ngừa hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh và sử 
dụng các phương pháp ngủ an toàn, sử dụng thuốc an toàn (phù hợp với 
các tiêu chuẩn về sự đồng thuận của cha mẹ), phòng ngừa và ứng phó với 
các trường hợp khẩn cấp do thực phẩm và phản ứng dị ứng, xây dựng và 
cơ sở vật chất an toàn, phòng ngừa Hội chứng trẻ bị rung lắc (SBS), chấn 
thương đầu kiểu ngược đãi và ngược đãi trẻ em, lập kế hoạch ứng phó 
cho các trường hợp khẩn cấp do thiên tai hoặc sự cố do con người gây ra, 
xử lý và cất giữ các vật liệu nguy hiểm và xử lý thích hợp các chất ô 
nhiễm sinh học, các lưu ý khi vận chuyển trẻ em, sơ cứu trẻ em và hô hấp 
nhân tạo, và ghi nhận và báo cáo về lạm dụng và bỏ rơi trẻ em    

Thiết bị và vật tư Mua hoặc cập nhật thiết bị và vật tư để ứng phó với trường hợp khẩn cấp 
về sức khỏe cộng đồng do COVID-19. Miễn là thiết bị và vật tư dùng để 
ứng phó với trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19, 
chúng có thể bao gồm thiết bị và vật tư trong nhà và ngoài trời nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh đạt tiêu chí an toàn và 
phù hợp với sự phát triển, cũng như các hạng mục kinh doanh cần thiết 
để ứng phó với những thách thức mới, chẳng hạn như phần mềm kinh 
doanh và các nâng cấp khác 

Hàng hóa và dịch vụ Bao gồm bất kỳ hàng hóa vật chất hoặc dịch vụ nào cần thiết cho việc 
vận hành một chương trình chăm sóc trẻ em; ví dụ như hàng hóa là thực 
phẩm và thiết bị và vật liệu để tạo điều kiện cho việc vui chơi, học tập, ăn 
uống, thay tã và đi vệ sinh, hoặc giấc ngủ an toàn; ví dụ về các dịch vụ là 
dịch vụ hỗ trợ và đào tạo tự động hóa kinh doanh, dịch vụ dùng chung, 
dịch vụ quản lý chăm sóc trẻ em, dịch vụ ăn uống và vận chuyển; cũng 
bao gồm phí liên quan đến cấp phép và chi phí liên quan đến việc đáp 
ứng các yêu cầu cấp phép  

Dịch vụ sức khỏe tinh thần Để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của trẻ em và nhân viên; ví dụ, tư vấn sức 
khỏe tinh thần cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (IECMHC), một chiến lược dựa 
trên bằng chứng, dựa trên nguyên tắc phòng ngừa, tập hợp các chuyên 
gia sức khỏe tâm thần với những người làm việc với trẻ nhỏ và gia đình 
của họ để nâng cao khả năng phát triển và sức khỏe xã hội, cảm xúc và 
hành vi trong chính môi trường trẻ đang học tập và phát triển; phúc lợi 
của những người chăm sóc cũng rất quan trọng để ổn định lĩnh vực chăm 
sóc trẻ em vì sức khỏe tinh thần và ự hài lòng của nhân viên ảnh hưởng 
đến việc đào tạo, tuyển dụng và gắn bó cũng như mức độ chăm sóc được 
cung cấp cho trẻ em; Tư vấn sức khỏe tinh thần cho nhân viên và các 
hình thức hỗ trợ sức khỏe tinh thần khác cho nhân viên cũng được cho 
phép 

Đăng Ký 
Các nhà cung cấp muốn nộp đơn xin trợ cấp phải thực hiện thông qua ứng dụng trực tuyến Ổn Định Chăm 
Sóc Trẻ Em.  Một đăng ký mẫu được cung cấp trong phần phụ lục.  

Xem Xét Đăng Ký 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8


Chương trình Trợ cấp của Chính phủ nhằm Ổn định Chăm sóc Trẻ em          Ngày 3 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 
năm 2022 

 

 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland     |      12 
 

MSDE sẽ bắt đầu xử lý các đơn xin trợ cấp trên cơ sở luân phiên. Sau khi đơn đăng ký được gửi, MSDE sẽ 
xem xét đơn đăng ký để xác nhận tính đủ điều kiện và xác định số tiền trợ cấp tương ứng mà nhà cung cấp 
được nhận (số tiền trợ cấp được xác định theo công thức được mô tả trong tài liệu này và trong đơn xin 
trợ cấp).  

Nếu đơn đăng ký đầy đủ và nhà cung cấp đủ điều kiện, MSDE sẽ thông báo cho nhà cung cấp quyết định 
trợ cấp và số tiền trợ cấp. Nếu đơn đăng ký không đầy đủ hoặc MSDE ghi nhận một nhà cung cấp là không 
đủ điều kiện, MSDE sẽ thông báo cho nhà cung cấp và cho nhà cung cấp một tuần (7 ngày theo lịch) để giải 
quyết những vấn đề đã xác định. 

Trên cơ sở rà soát lần lượt đơn xin trợ cấp, MSDE dự đoán sẽ hoàn thành việc xử lý trợ cấp sớm nhất là 
vào đầu tháng Mười năm 2022. MSDE sẽ hoàn thành tất cả công việc xử lý trợ cấp trước ngày 28 
thansg10 năm 2022. Điều này có nghĩa là: MSDE sẽ nộp tất cả các quyết định trợ cấp cho Cơ quan kiểm 
soát tài chính để thực hiện thanh toán vào hoặc trước ngày này. Sau khi MSDE gửi thông tin thanh toán 
đến Cơ quan kiểm soát tài chính để xử lý, các nhà cung cấp có thể sẽ nhận được tiền từ tiểu bang trong 
vòng 3-4 ngày làm việc đối với thanh toán ACH (tiền gửi trực tiếp) hoặc trong vòng 30 ngày đối với séc 
được gửi qua thư thông thường. Xin lưu ý rằng sự chậm trễ của bưu điện có thể dẫn đến việc mất thêm 
thời gian giữa quá trình thanh toán và nhận séc. 

Kịch bản 1 

Một nhà cung cấp gửi đơn đăng ký vào ngày 29 tháng 8, ngày cuối cùng của cổng đăng ký, nhưng đăng ký 
chưa hoàn chỉnh - nhà cung cấp đã vô tình đính kèm tệp không chính xác khi cố gắng tải lên bản sao kỹ 
thuật số giấy phép của họ. MSDE xem xét đơn đăng ký và tài liệu và trả lời vào ngày 29 tháng 8, yêu cầu 
cung cấp thông tin chính xác trong vòng 7 ngày theo lịch. Vào ngày 2 tháng 9, nhà cung cấp gửi đến tệp 
cập nhật. Thông tin bổ sung được MSDE xem xét trước ngày 7 tháng 9. MSDE sau đó bắt đầu các quy 
trình kế toán nội bộ và hoàn thành sổ sách vào ngày 19 tháng 9. MSDE sẽ gửi thông tin thanh toán đến Cơ 
quan kiểm soát tài chính để được xử lý vào ngày 26 tháng 9. Nhà cung cấp đã chọn nhận tiền dưới dạng 
tiền gửi trực tiếp, khoản tiền này sẽ được xử lý và tiền sẽ đến tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp trong 
khoảng 3-4 ngày làm việc kể từ ngày 26 tháng 9. 

Kịch bản 2 

Một nhà cung cấp nộp đơn đăng ký vào ngày 11 tháng 8 - đơn đăng ký đã hoàn tất và tất cả các tài liệu 
đều chính xác. MSDE xem xét đơn đăng ký và thông báo cho nhà cung cấp quyết định trợ cấp vào ngày 20 
tháng 8. MSDE sau đó bắt đầu các quy trình kế toán nội bộ và hoàn thành sổ sách vào đầu tháng 9. MSDE 
gửi thông tin thanh toán đến Cơ quan kiểm soát tài chính để cơ quan này phát hành séc cho nhà cung cấp 
và gửi séc qua đường bưu điện vài tuần sau đó (tùy thuộc vào thời gian giao hàng của Công ty Bưu chính 
Hoa Kỳ (USPS)). 

Quy Trình Thanh Toán 
Các khoản trợ cấp sẽ được giải ngân trong một thanh toán trên cơ sở luân phiên. Các nhà cung cấp có thể 
cho biết cách họ muốn nhận các khoản thanh toán (gửi tiền trực tiếp hoặc séc qua USPS) ở cuối đơn xin 
trợ cấp. 
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Gửi tiền trực tiếp 

Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán trợ cấp trong vòng đầu tiên, bạn vẫn ở cùng một địa chỉ, bạn 
đang hoạt động theo cùng một giấy phép và bạn đã nhận được khoản thanh toán trợ cấp vòng một thông 
qua việc gửi tiền trực tiếp thì MSDE đã có thông tin của bạn.  

Nếu không, và bạn muốn nhận khoản thanh toán trợ cấp của mình thông qua tiền gửi trực tiếp, thì bạn 
phải hoàn thành Biểu mẫu gửi tiền trực tiếp và gửi email hoặc gửi fax đến Cơ quan kiểm soát tài chính, nơi 
kích hoạt quy trình xác định danh tính. Vui lòng đợi 14 ngày kể từ ngày xác minh để Cơ quan kiểm soát tài 
chính xử lý yêu cầu của bạn. 

Séc qua USPS 

Nếu bạn chọn gửi thanh toán dưới dạng séc qua USPS, séc sẽ được gửi bằng thư đến địa chỉ được cung 
cấp trong đơn đăng ký. Séc được gửi qua USPS sẽ đến muộn hơn so với các khoản thanh toán được gửi 
bằng tiền gửi trực tiếp. MSDE không thể cung cấp thông tin theo dõi và giao hàng cho các khoản thanh 
toán được gửi qua USPS. 

Các Yêu Cầu Về Báo Cáo 
Việc sử dụng các quỹ trợ cấp phải được kiểm toán. Nếu quỹ trợ cấp không được chi cho các khoản chi 
được phép, hoặc bị sử dụng sai mục đích, bạn có thể được yêu cầu trả lại các khoản tiền đó. Đảm bảo lưu 
giữ hồ sơ kế toán chính xác và đầy đủ. 

Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử 
Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, tổ tiên/nguồn gốc quốc gia, 
màu da, khuyết tật, nhận dạng/biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc 
khuynh hướng tình dục trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc làm hoặc cung cấp quyền tiếp cận các 
chương trình và hoạt động và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng đạo sinh và các nhóm 
thanh niên được chỉ định khác. Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách của Bộ, vui lòng liên hệ: 

Văn phòng Tuân thủ và Đảm bảo Công bằng 
Văn phòng Phó Giám đốc điều hành Tiểu bang 
Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland 
200 Đường W. Baltimore - Tầng 2 Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - thoại 
410-767-0431 - fax 
410-333-6442 - TTY/TDD  

Đạo Luật Chung về Giáo Dục (GEPA), Mục 427 
Mỗi đăng ký phải phát triển và mô tả các bước mà người nộp đơn đề xuất thực hiện để đảm bảo sự tiếp 
cận công bằng và tham gia bình đẳng vào dự án hoặc hoạt động được tiến hành với sự hỗ trợ, bằng cách 
giải quyết các nhu cầu đặc biệt của học sinh, giáo viên và những người thụ hưởng chương trình khác để 
vượt qua các rào cản và đạt được sự tham gia bình đẳng. 
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Các Phiên Hỗ Trợ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng  
MSDE sẽ tổ chức một số buổi hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho các ứng viên quan tâm. Trong các phiên này, 
nhân viên MSDE sẽ xem xét những gì người nộp đơn cần chuẩn bị và hướng dẫn đăng ký trực tuyến, cũng 
như trả lời các câu hỏi mà người tham gia đặt ra. Để đăng ký, hãy nhấp vào một ngày bên dưới: 

● Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 từ 1:00 -2:00 chiều. 
● Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 từ 6: 00-7: 00 tối. 
● Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 10:00 -11: 00 sáng. 
● Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 từ 1:00 -2:00 chiều. 
● Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 từ 6:00 -7:00 tối. 

Câu Hỏi  
Nếu có thắc mắc về việc nộp đơn hoặc về chương trình, bạn có thể liên hệ với nhân viên MSDE qua:   

EMAIL: childcaregrants.msde@maryland.gov  

BIỂU MẪU: Hoàn thành biểu mẫu yêu cầu trực tuyến này   

ĐIỆN THOẠI: 1-855-476-5010 

Một chuyên viên dịch vụ khách hàng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trong vòng 24 giờ hoặc vào ngày làm việc 
tiếp theo, và danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ) và câu trả lời sẽ được đăng lên trang web Ổn định 
Chăm sóc Trẻ em sau các phiên hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 

Thời Gian Đăng Ký Nhận Trợ Cấp 
Cơ hội trợ cấp này, bao gồm tất cả các tệp đính kèm và cập nhật, có thể được tìm thấy trên trang web Ổn 
định Chăm sóc Trẻ em. 

Ngày Mốc chương trình 

3 tháng 8, 2022 Hướng dẫn thông tin Chương trình Trợ cấp và đơn xin trợ cấp 
được phát hành 

Ngày 9 tháng 8 từ 1-2 giờ chiều 

Ngày 11 tháng 8 từ 6-7 giờ tối 

Ngày 13 tháng 8 từ 10-11 giờ sáng 

Ngày 15 tháng 8 từ 1-2 giờ chiều 

Ngày 16 tháng 8 từ 6-7 giờ tối 

MSDE sẽ tổ chức các phiên hỗ trợ dịch vụ khách hàng trực 
tuyến cho các nhà cung cấp quan tâm 

Ngày 29 tháng 8 năm 2022 Kết thúc thời gian nộp đơn xin trợ cấp 

 

Phụ Lục 
ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MẪU  
BIỂU MẪU GỬI TIỀN TRỰC TIẾP 
TỜ KHAI W-9 

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
https://docs.google.com/forms/d/1bKMAWr3ve5ndzlLmlq0FJLSg6X0VH00fjygzoAEivI0/edit?ts=62d99ad8
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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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