Đơn Xin Tr ợ Cấ p Bridge Grant Dành Cho Nhà Cung Cấ p
Đang Tham Gia Early Achievers Năm 2018
Trợ cấp Bridge Grant hỗ trợ các chương trình học tập sớm đang tham gia Early Achievers trong việc mua sắm để phát triển
chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy, vật tư, hỗ trợ công nghệ liên quan đến việc triển khai hệ thống điểm danh điện tử
và thiết bị để cải thiện chất lượng chương trình. Phải đáp ứng được các yêu cầu hội đủ tối thiểu để đủ điều kiện nhận trợ
cấp. Vui lòng xem xét kỹ đơn đăng ký để đảm bảo rằng quý vị đủ điều kiện. Bridge Grant được cấp theo thứ tự nộp đơn.
Kinh phí cho Bridge Grant có hạn. Hãy nộp đơn ngay!
Để xin trợ cấp Bridge Grant, vui lòng hoàn thành toàn bộ đơn đăng ký và nộp cho Ban Phụ Trách Việc Học Tập Sớm
(Department of Early Learning) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. Vui lòng hợp tác với đại diện của Cơ Quan Nhận Thức
Chăm Sóc Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of Washington) tại khu vực của quý vị để được đánh giá nhu cầu
chương trình của quý vị và sử dụng thông tin đó để hoàn thành mẫu đơn này (bắt buộc đối với Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà
(Family Home Child Care)). Vui lòng gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua đường bưu điện tới: The Department of Early
Learning, Attn: Early Achievers Needs-Based Grant, PO Box 40970, Olympia, WA 98504-0970. Cũng có thể được chụp quét
các mẫu đơn và gửi qua email tới Needs.BasedGrants@del.wa.gov.

1.

Thông Tin về Nhà Cung Cấp
Số ID Nhà Cung Cấp:
Tên Pháp Lý của Doanh Nghiệp / Tên Cơ Sở:
Địa Chỉ Thư Tín:
Địa Chỉ Thực Tế (nếu khác với Địa Chỉ Thư
Tín):
Đầu Mối Liên Lạc của Đơn Vị Nộp Đơn Đăng
Ký:
Địa Chỉ Email của Đầu Mối Liên Lạc:
Số Điện Thoại:
Số Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu Bang *
(ví dụ SWV0123456-00):

 Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ

(Child Care Center)
 Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà
(Family Home Child Care)

*Bắt buộc có Số SWV (Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu Bang) tại thời điểm nộp đơn. Các ứng viên không có số SWV
(Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu Bang) sẽ bị từ chối và có thể nộp đơn lại khi có số SWV (Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu
Bang).

2.
Điều Kiện Hội Đủ
Cơ sở/Địa điểm phải đang tham gia Early Achievers ở Cấp Độ 2 trong vòng chưa quá 30 tháng (kể từ
ngày nộp đơn) hoặc xếp hạng Cấp Độ 2 và đáp ứng các tiêu chí sau.
a. Cơ sở của quý vị có chăm sóc trẻ em không nằm trong độ tuổi đến trường nhận trợ cấp Chăm Sóc
Trẻ Em Tiểu Bang (State Child Care) không?  Có  Không
b. Cơ sở/địa điểm có nằm trong một học khu chăm sóc ít nhất 20% trẻ em từ gia đình có thu nhập thấp
không? Nếu có, vui lòng cung cấp tên học khu: ____________________________________
HOẶC
Chương trình có ghi danh vào Chương Trình Thực Phẩm USDA Bậc 1 không?  Có  Không

Trẻ em và gia đình hiện đang theo học tại cơ sở/địa điểm của quý vị có nguồn gốc quốc gia sau đây
không? (Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.)
 Người Mỹ gốc Phi  Người Mỹ gốc Ấn hoặc Người Alaska Bản địa
 Người Trung Đông
 Người Châu Á
 Người gốc Tây Ban Nha Bồ Đào Nha/Người Mỹ La-tinh
 Người Hawaii Bản địa hoặc Người dân đảo Thái Bình Dương
 Khác
Quý vị cung cấp dịch vụ bằng ngôn ngữ nào? (Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.)
 Tiếng Anh  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Somali  Tiếng Quan Thoại  Tiếng Nga
 Khác _____________________________
3.
Kế Hoạch Chi Tiêu
Ở trang 3, vui lòng liệt kê các vật dụng quý vị dự định mua với số tiền trợ cấp từ Bridge Grant, mô
tả cách thức các vật dụng/việc mua hàng này sẽ hỗ trợ hoạt động cải thiện chất lượng và sự tham
gia của quý vị vào Early Achievers. Các cơ sở chăm sóc trẻ tại nhà có thể đủ điều kiện nhận tối đa
$750 và các trung tâm chăm sóc trẻ có thể đủ điều kiện nhận tối đa $1000. Vui lòng lưu ý - sẽ
không phê duyệt số tiền cao hơn. Số tiền trợ cấp được yêu cầu phải khớp với Tổng Số Tiền Ước
Tính ở trang 3.
Số Tiền Trợ Cấp Được Yêu Cầu: $

*

*Nhập tổng số tiền ước tính từ Kế Hoạch Chi Tiêu ở Trang 3
Sẽ do đại diện của Cơ Quan Nhận Thức Chăm Sóc Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of Washington)
điền (bắt buộc đối với Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà (Family Child Care)).
Với tư cách là đại diện của Cơ Quan Nhận Thức Chăm Sóc Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of
Washington) tại khu vực, tôi xác nhận kế hoạch chi tiêu cho
(Tên Cơ sở/Địa điểm)
Tên viết in hoa của đại diện CCA-WA

phù hợp với các khuyến nghị của tôi.

Khu vực CCA-WA

Chữ ký của đại diện CCA-WA
Sẽ do Ban Phụ Trách Việc Học Tập Sớm (Department of Early Learning) điền - Thông Tin Xác Minh
Số nhà cung cấp: __________________________

Tình Trạng Tham Gia Early Achievers:

 Đang tham gia vào các hoạt động Cấp Độ 2  Xếp hạng Cấp Độ 2

Ngày Ghi Danh: __________________________

Loại Chương Trình:  Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ (Child Care Center)  Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà
(Family Home Child Care)  ECEAP trên Lộ Trình Được Cấp Phép
Nhà cung cấp có nhận được khoản trợ cấp nào trước đó không?  Có  Không Nếu có, hãy nêu ngày:
_____________________
Đơn Đăng Ký Được Phê Duyệt:  Có  Không

Ngày: _________________ Ký tắt: _____________
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KẾ HOẠCH CHI TIÊU DÀNH CHO

(Tên Cơ sở/Địa điểm)

Hạng Mục

Mô Tả Vật

Lý Do

Chi Phí Ước

Ví dụ:

5 con búp bê
mềm (ba dân
tộc khác nhau).
3 chiếc gối

Trẻ sẽ đếm các vật dụng mềm, phân loại và
chơi diễn kị ch. Những chiếc gối sẽ được
đặt trong một khu vực ấm cúng mới, bảo
quản tránh khỏi trò chơi vận động.

$130.00

Các đồ chơi mềm/Gối
Trò chơi vận động thể chất/Vật liệu vận
động thô
Nghệ thuật
Sách
Trò chơi diễn kịch
Các công cụ sàng lọc sự phát triển
Vận động tinh
Toán học/Số, Tự nhiên/Khoa học
Âm nhạc và Chuyển động
Phát triển chuyên nghiệp
Thúc đẩy việc chấp nhận và tính đa dạng
Các đồ chơi mềm/Gối
Lưu trữ/đặt trên kệ để tăng khả năng tiếp
cận vật liệu
Thời gian thay thế
Hỗ trợ công nghệ liên quan đến việc triển
khai hệ thống điểm danh điện tử
Khác

Tổng Số Tiền Ước Tính $
Điều Khoản và Điều Kiện: Bằng cách ký tên dưới đây, thay mặt cơ sở đang tham gia Early Achievers, tôi xác nhận
rằng tôi đã đánh giá các hạng mục cải tiến (và/hoặc tôi đã làm việc với đại diện của Cơ Quan Nhận Thức Chăm Sóc
Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of Washington) để xác định các hạng mục này) và đồng ý mua các vật
dụng phù hợp với kế hoạch chi tiêu được nêu trong đơn đăng ký này. Cơ sở nhận trợ cấp phải giữ tất cả các hóa
đơn ghi lại những giao dịch mua sắm liên quan đến các khoản trợ cấp trong 7 năm và đồng ý cung cấp các hóa đơn
và tài liệu về bất kỳ/tất cả các vật dụng được mua bằng khoản trợ cấp này cho Ban Phụ Trách Việc Học Tập Sớm
(Department of Early Learning) theo yêu cầu. Việc không tuân thủ các yêu cầu chi tiêu và lưu tài liệu sẽ dẫn đến
việc cơ sở phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản trợ cấp cho Tiểu Bang Washington.

Tên Viết In Hoa (Đầu Mối Liên Lạc của Đơn Vị Nộp Đơn Đăng Ký)

Tên Cơ Sở/Địa Điểm

Chữ ký (Đầu Mối Liên Lạc của Đơn Vị Nộp Đơn Đăng Ký)

Ngày
Trang 3 / 3

