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THÀNH PHỐ SEATTLE  
CHILD CARE STABILIZATION FUND (QUỸ BÌNH ỔN CHĂM SÓC 

TRẺ EM) 
 

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Trợ Cấp cho Family, Friend & Neighbor (FFN, Gia 
Đình, Bạn Bè & Hàng Xóm) 

 
Với $100,000 trợ cấp từ Department of Education & Early Learning (Sở Giáo Dục và Học Tập Sớm) của 
Seattle, Child Care Resources (CCR, Nguồn Lực Trợ Giúp Chăm Sóc Trẻ Em) đang cung cấp khoản trợ cấp 
một lần trị giá $500 cho 200 Người Chăm Sóc Gia Đình, Bạn Bè và Hàng Xóm sống trong phạm vi ranh 
giới thành phố Seattle. Các khoản trợ cấp này sẽ được cung cấp cho người chăm sóc FFN có thu nhập 
thấp hiện đang chăm sóc cho một hoặc nhiều trẻ (không phải là con cái của họ) từ 10 giờ trở lên mỗi 
tuần.  
 
Vui lòng đọc để biết thêm chi tiết. 
 
Ai hội đủ điều kiện nộp đơn đăng ký khoản trợ cấp này? 
Những người chăm sóc gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm nào đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây đều 
hội đủ điều kiện nộp đơn đăng ký: 

• Sống trong phạm vi ranh giới thành phố Seattle  
• Hiện đang chăm sóc cho ít nhất một trẻ từ sơ sinh – 12 tuổi không phải là con cái của họ từ 10 

giờ trở lên mỗi tuần  
• Quan hệ với trẻ: 

o Ông bà hoặc cụ 
o Anh chị ruột 
o Cô, chú hoặc bác 
o Bất kỳ họ hàng nào khác 
o Bạn bè của gia đình 
o Hàng xóm hoặc người lớn không phải là người thân của trẻ 

 
• Từ 18 tuổi trở lên 
• Có thu nhập bằng hoặc dưới 500% Mức Nghèo Đói Liên Bang Năm 2020: 

 
Hướng Dẫn Về Thu Nhập:  

Số Người Trong 
Gia Đình  

Tổng Thu Nhập 
Hàng Tháng  

1 $0 - $5,317 
2  $0- $7,184 
3   $0- $9,050 
4   $0-$10,917 
5   $0-$12,784 
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6   $0-$14,650 
7   $0-$16,517 
8   $0-$18,384 

 
 
Vui lòng lưu ý rằng những người chăm sóc sau KHÔNG hội đủ điều kiện: 

• Sống bên ngoài phạm vi ranh giới thành phố Seattle (cư dân Quận King không hợp nhất không 
hội đủ điều kiện) 

• Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép 
• Phụ huynh của trẻ (cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi tạm thời, cha/mẹ kế hoặc bạn tình cùng chung sống 

với cha/mẹ) 
• Người giám hộ hợp pháp hoặc vợ/chồng hay bạn tình cùng chung sống với người giám hộ của 

trẻ 
• Người lớn đóng vai trò là phụ huynh của trẻ hoặc vợ/chồng hay bạn tình cùng chung sống của 

người lớn đó 
• Những người chăm sóc nào đang chăm sóc nhiều hơn 6 trẻ dưới 12 tuổi vào một thời điểm, bao 

gồm cả con cái của riêng họ (những người chăm sóc này bắt buộc phải có giấy phép chăm sóc trẻ 
em) 

• Bảo mẫu, người phụ việc hoặc người nào khác có mối quan hệ chính là nhân viên của cha/mẹ 
của trẻ  và nhận tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng khác để chăm sóc cho trẻ. Việc này có thể bao 
gồm các sắp xếp trong đó người chăm sóc làm việc thông qua một cơ quan dịch vụ việc làm hoặc 
trực tiếp được cha/mẹ trẻ tuyển dụng. 

 
Người chăm sóc có bắt buộc phải chăm sóc trẻ của các gia đình đang nhận trợ cấp tiểu bang Working 
Connections Child Care (Trông Giữ Trẻ Kết Nối Làm Việc) để hội đủ điều kiện không? 
Không. Tất cả người chăm sóc Family, Friend, and Neighbor đáp ứng các tiêu chuẩn bên trên có thể nộp 
đơn đăng ký, cho dù họ có đang nhận trợ cấp Working Connections Child Care hay không. 
 
Số tiền trợ cấp là bao nhiêu? 
Đây là khoản trợ cấp một lần trị giá $500. 
 
 
Có thể sử dụng các khoản trợ cấp này cho những chi tiêu nào?  
Không có yêu cầu về cách chi tiêu khoản trợ cấp này. Khoản trợ cấp nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ một 
lần cho người chăm sóc FFN có thu nhập thấp.  

 

Khung thời gian nộp đơn đăng ký, thanh toán, v.v. là gì? 

Bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 
năm 2021 

Hạn chót tiếp nhận đơn đăng ký Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 
năm 2021 

Thông báo trao trợ cấp Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 
năm 2021 
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Hạn chót gửi các tài liệu hỗ trợ cho CCR: 
• W-9 
• Biểu mẫu Thỏa Thuận Về Trợ 

Cấp 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 
năm 2021 

Séc được gửi qua đường bưu điện Từ ngày 1 tháng 3 năm 
2021 – ngày 17 tháng 3 
năm 2021  

 

Cách người chăm sóc nộp đơn đăng ký trợ cấp?  
Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021, đơn đăng ký trợ cấp có sẵn trực tuyến (Survey Monkey) 
và ở định dạng PDF, bằng tiếng Anh, tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Tigrinya và tiếng Việt. Người chăm sóc có thể hoàn tất đơn đăng ký của mình trực tuyến hoặc sử dụng 
biểu mẫu đăng ký định dạng PDF. Quý vị có thể in, hoàn tất và gửi đơn đăng ký định dạng PDF tới 
ffn@childcare.org.   
 
Đối với các câu hỏi bổ sung hoặc để được trợ giúp hoàn tất đơn đăng ký, người chăm sóc có thể gọi đến 
Đường Dây Trợ Giúp Nhà Cung Cấp của Child Care Resources theo số 1-800-446-1114. Có sẵn các dịch vụ 
hỗ trợ ngôn ngữ khi quý vị gọi điện. Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, vui lòng nói bằng tiếng Anh với 
người trả lời điện thoại, "Interpretation" (Thông dịch) và nói tên ngôn ngữ của quý vị bằng tiếng Anh. 

 
Điều gì sẽ xảy ra nếu người chăm sóc cần được trợ giúp điền đơn đăng ký? 
Người chăm sóc có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Nhà Cung Cấp của Child Care Resources theo số 1-
800-446-1114 để nhận trợ giúp hoàn tất đơn đăng ký. 
 
Người chăm sóc cũng có thể đề nghị những người khác mà họ biết giúp hoàn tất đơn đăng ký, bao gồm 
thành viên gia đình, bạn bè, người quản lý trường hợp, khách đến thăm nhà, nhân viên hỗ trợ gia đình, 
người hướng dẫn Kaleidoscope Play & Learn (Kaleidoscope Chơi & Học), cũng như những người khác. 
 
Có hạn chót nộp đơn đăng ký trợ cấp không?  
Các đơn đăng ký phải được nộp trước 11 giờ 59 phút đêm Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021.  
 
 
Khi nào người chăm sóc sẽ được thông báo nếu họ được chọn nhận trợ cấp? 
Chúng tôi sẽ gửi email thông báo trao trợ cấp cuối cùng cho những người chăm sóc được chọn trễ nhất 
vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2021. 
 
 
Các khoản trợ cấp này có cạnh tranh không? 
Không, các khoản trợ cấp này không mang tính cạnh tranh.  
 
Ưu tiên sẽ được dành trước tiên (Mức Độ Ưu Tiên 1) cho những người chăm sóc có thu nhập trong 
khoảng 0 – 200% mức nghèo đói liên bang (xem xét thu nhập và số người trong hộ gia đình). Những 
người nộp đơn hội đủ điều kiện có thu nhập trên 200% mức nghèo đói liên bang sẽ được ưu tiên thứ hai 
(Mức Độ Ưu Tiên 2).  
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Nếu chúng tôi nhận được nhiều đơn hơn số tiền trợ cấp có sẵn, việc trao trợ cấp sẽ được xác định theo 
mức độ ưu tiên, và sau đó thông qua quy trình lựa chọn ngẫu nhiên. 
 
 
Người chăm sóc được chọn cần cung cấp những tài liệu gì? 
Những người chăm sóc được chọn nhận trợ cấp sẽ cần hoàn tất và gửi các giấy tờ sau cho CCR trễ nhất 
vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021: 

• W-9 (biểu mẫu thuế/IRS (Internal Revenue Services, Sở Thuế Vụ) 
• Biểu mẫu Thỏa Thuận Về Trợ Cấp 

 
Các biểu mẫu này sẽ được gửi cho người chăm sóc trong email thông báo trợ cấp. 
 
Vui lòng lưu ý rằng Child Care Resources sẽ không thể gửi các khoản trợ cấp cho đến khi đã nhận được 
những giấy tờ này. 
 
 
Người chăm sóc có cần gửi các hóa đơn/biên lai liên quan đến việc chi tiêu khoản trợ cấp này không?  
Không. Người chăm sóc không cần gửi các hóa đơn/biên lai liên quan đến khoản trợ cấp này cho CCR. 
 
 
Trợ cấp sẽ được trao cho người chăm sóc khi nào và bằng cách nào?  
Trợ cấp sẽ được trao bằng séc giấy gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ có trong đơn đăng ký trợ cấp. 
 
Séc sẽ được gửi qua đường bưu điện trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2021. 
 
Số tiền trợ cấp này có phải chịu thuế không?  
Các khoản trợ cấp được coi là thu nhập. Vì mục đích thuế, khoản trợ cấp cần được coi như các khoản 
thu nhập khác.  
 
 

 
 

 
 


