Tổng Quan Trợ Cấp Bridge Grant Dành Cho Nhà Cung Cấp Đang Tham Gia Early
Achievers
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.
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đang tham gia Early Achievers có thể đủ điều kiện để nhận
được một trong các khoản trợ cấp Bridge Grant sau:
• Tối đa $750 cho Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà (Family Home Child Care)
• Tối đa $1,000 cho các Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ (Child Care Center)
Các Tiêu Chí Hội Đủ Điều Kiện
Các nhà cung cấp tham gia Early Achievers có thể hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp một lần. Để hội
đủ điều kiện, các nhà cung cấp tham gia Early Achievers phải đáp ứng được những tiêu chí sau:
•
•

Đã đăng ký Early Achievers và đang tham gia ở Cấp Độ 2 trong vòng chưa quá 30 tháng kể từ
ngày nộp đơn xin trợ cấp, hoặc Đã đăng ký Early Achievers và xếp hạng Cấp Độ 2
Cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ em không nằm trong độ tuổi đến trường đang sử dụng các
trợ cấp Chăm Sóc Trẻ Em Tiểu Bang (State Child Care)
VÀ đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chí sau đây:

•
•

Đã ghi danh vào chương trình thực phẩm Bậc 1, hoặc
Nằm trong học khu chăm sóc tối thiểu 20% trẻ em từ gia đình có thu nhập thấp dựa trên dữ liệu
OSPI (để biết thêm thông tin về cách xác định xem học khu của quý vị có đáp ứng các tiêu chí
này không, vui lòng truy cập phần Các Câu Hỏi Thường Gặp bên dưới)

Các khoản trợ cấp Bridge Grant có thể được sử dụng để mua các loại vật dụng sau:
• Tài liệu để cải thiện điểm số trên Thang Điểm Đánh Giá Môi Trường (Environment Rating Scale,
ERS) hoặc Hệ Thống Chấm Điểm Đánh Giá Lớp Học (Classroom Assessment Scoring System,
CLASS)
• Hỗ trợ công nghệ liên quan đến việc triển khai hệ thống điểm danh điện tử
• Phát triển chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy
• Thời gian thay thế
• Đào tạo/phát triển chuyên môn
• Các vật tư hoặc thiết bị khác để cải thiện chất lượng của chương trình, như được phê duyệt dựa
trên kế hoạch chi tiêu trong đơn đăng ký

Không được sử dụng kinh phí để cải thiện vốn, thẻ quà tặng, tăng lương, tiền thưởng dưới bất kỳ hình
thức nào hoặc các hoạt động tôn giáo. Để biết thêm thông tin về những chi phí không được phép, vui
lòng tham khảo Nguyên Tắc Hoạt Động của Early Achievers, Mục 8: Hỗ Trợ và Ưu Đãi Trước Khi Xếp
Hạng.
Quy Trình Đăng Ký
1. Ứng viên phải hoàn thành toàn bộ đơn đăng ký.
2. Có thể gửi các đơn đăng ký hoàn chỉnh qua thư hoặc qua email tới DEL.
ĐỊA CHỈ THƯ TÍN
Department of Early Learning
Attn: Early Achievers Needs-Based Grants
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
EMAIL
Needs.BasedGrants@del.wa.gov
Các Câu Hỏi Thường Gặp
Làm thế nào để một nhà cung cấp tham gia chương trình biết họ có ở trong một học khu hội đủ điều
kiện hay không?
Các học khu hội đủ điều kiện bao gồm những học khu có ít nhất 20% học sinh được nhận các bữa ăn
miễn phí hoặc giảm giá. Để xác định xem một học khu có hội đủ điều kiện hay không, hãy truy cập Báo
Cáo Điều Kiện Hội Đủ Khu Vực Dữ Liệu Trường Công Lập của Washington (Washington Public School
Data for Area Eligibility Report) tại trang web của Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục
Công Lập (Office of Superintendent of Public Instruction) tại:
http://k12.wa.us/ChildNutrition/pubdocs/2016-17WaPublicSchoolDataAreaEligibility.pdf.
Nhà cung cấp tham gia chương trình có thể nộp đơn xin trợ cấp Bridge Grant, ngay cả khi họ không
làm việc với đại diện của Cơ Quan Nhận Thức Chăm Sóc Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of
Washington) không?
Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ (Child Care Center) có thể nộp đơn xin trợ cấp Bridge Grant mà không làm việc
với đại diện của Cơ Quan Nhận Thức Chăm Sóc Trẻ Em của Washington (Child Care Aware of
Washington), nhưng Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Tại Nhà (Family Home Child Care) phải có chữ ký từ người đại
diện của họ trong đơn.
ECEAP trên lộ trình được cấp phép Early Achievers có thể nộp đơn xin trợ cấp không?
Có.
Nhà cung cấp tham gia chương trình có thể nộp đơn xin trợ cấp Bridge Grant, ngay cả khi họ không
chăm sóc trẻ em đang sử dụng trợ cấp Chăm Sóc Trẻ Em Tiểu Bang (State Child Care) hay không?
Không, việc chăm sóc trẻ em không nằm trong độ tuổi đến trường được trợ cấp của tiểu bang là một yêu
cầu về điều kiện hội đủ.
Khoản trợ cấp có thể được sử dụng để hoàn trả một nhà cung cấp tham gia chương trình cho các giao
dịch mua đã thực hiện không?
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Không, khoản trợ cấp này chỉ có thể được sử dụng cho các nguồn lực được xác định trong đơn xin trợ
cấp Bridge Grant khi tài trợ được phê duyệt.
Nhà cung cấp tham gia chương trình có thể yêu cầu nhiều hơn số tiền cho phép không?
Không. $750 là số tiền tối đa cho cơ sở chăm sóc trẻ tại nhà và $1,000 là số tiền tối đa cho các nhà cung
cấp tham gia chương trình là trung tâm chăm sóc trẻ và những nhà cung cấp tham gia chương trình
trong lộ trình được cấp phép ECEAP. Không cấp khoản trợ cấp nhiều hơn số tiền tối đa.
Một cơ sở có thể được xếp hạng và nhận được một khoản Trợ Cấp Dựa Trên Nhu Cầu không?
Có, tuy nhiên, chỉ các địa điểm được xếp hạng ở Cấp Độ 2 mới đủ điều kiện.
Nhà cung cấp có cần lưu các hóa đơn không?
Có. Như đã nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện trong đơn xin trợ cấp Bridge Grant, cơ sở nhận trợ cấp
phải giữ tất cả các hóa đơn ghi lại các 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 này sẽ dẫn đến việc cơ sở phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản trợ cấp cho DEL.
Tại sao tôi cần phải có Số Thụ Hưởng Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu bang?
Các khoản Trợ Cấp Dựa Trên Nhu Cầu được tiểu bang trả trực tiếp cho người được cấp. Tiểu Bang
Washington yêu cầu những người nhận khoản thanh toán từ tiểu bang đăng ký với tư cách là nhà cung
cấp.
Nếu quý vị không chắc chắn liệu quý vị có số SWV (Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu Bang) hay không, quý vị có
thể tìm ở đây:
http://www.des.wa.gov/services/ContractingPurchasing/Business/VendorPay/Pages/VL.aspx.
Nếu quý vị không có số, quý vị có thể tạo mới bằng cách điền và gửi biểu mẫu tại đây:
https://del.wa.gov/sites/default/files/public/Licensing/StatewideVendorForm_English_Provider.pdf và
gửi lại cho DEL qua thư.
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách điền biểu mẫu này tại https://del.wa.gov/Statewide-VendorForms.
Một nhà cung cấp có thể nhận nhiều hơn một trợ cấp Bridge Grant không?
Trợ cấp Bridge Grant hiện có sẵn như một khoản trợ cấp một lần cho các nhà cung cấp hội đủ điều kiện.
Khoản tài trợ này được cấp theo thứ tự nộp đơn, và kinh phí cho Bridge Grant có hạn. Hãy nộp đơn
ngay!
Nhà cung cấp tham gia chương trình có thể kỳ vọng điều gì sau khi gửi gói hồ sơ xin trợ cấp Bridge
Grant?
Khi nhận được đơn xin trợ cấp Bridge Grant, Ban Phụ Trách Việc Học Tập Sớm (Department of Early
Learning) thực hiện kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng đơn đăng ký được điền đầy đủ và ứng viên
đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ. Sau đó, nhà cung cấp tham gia chương trình sẽ nhận được
thông báo gói hồ sơ đã được tiếp nhận. Nếu đơn đăng ký không đầy đủ, nếu ứng viên không đáp ứng
các yêu cầu về điều kiện hội đủ, hoặc nếu nhà cung cấp không có Số Thụ Hưởng Nhà Cung Cấp Toàn Tiểu
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Bang (SWV), đơn đăng ký sẽ bị từ chối và nhà cung cấp tham gia chương trình sẽ được thông báo cùng
với hướng dẫn về việc nộp lại nếu có thể.
Đơn đăng ký hoàn chỉnh với số SWV hợp lệ được xử lý để phê duyệt và thanh toán. Thông thường, quá
trình này mất 4-6 tuần.
Khi các biểu mẫu được xử lý để thanh toán, nhà cung cấp tham gia chương trình sẽ nhận được thông
báo bổ sung. Thông báo thường được gửi qua email (khi có thể).
Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi có các câu hỏi về điều kiện hội đủ hoặc chi tiêu?
Nhà cung cấp tham gia chương trình có thể gửi email cho DEL theo địa chỉ
Needs.BasedGrants@del.wa.gov.
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