
 

 

Phát Triển Chăm Sóc Trẻ & Nguồn Hỗ Trợ  

Quý Vị Có Cần Sự Giúp Đỡ Để Trả Các Chi Phí Chăm Sóc Trẻ? 

Hội Đoàn Căn Nhà củaTrẻ Thơ của California (Children’s 

Home Society of California/CHS) có Chương Trình Trả Phí Tổn 

cho việc Chăm  Sóc Trẻ (Child Care Payment Program) có thể 

giúp quý vị trả các chi phí chăm sóc trẻ. Các chương trình 

chăm sóc trẻ được tài trợ của chúng tôi giúp trả các phí tổn 

chăm sóc trẻ cho các gia đình đạt điều kiện về thu nhập.  Phụ 

huynh có thể chọn một dịch vụ chăm sóc trẻ đáp ứng được 

các nhu cầu của gia đình. 

Gia đình có thể đạt điều kiện nếu cha mẹ đáp ứng đầy đủ các 

yêu cầu về thu nhập và có ít nhất là một trong các nhu cầu để 

đủ điều kiện cho dịch vụ sau đây: 

• đang làm việc hoặc đang đi học 

• đang tìm việc 

• trẻ có nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ bê (cần phải có 

giấy giới thiệu) 

Việc hoàn tất phần Câu Hỏi Về Tiêu Chuẩn (Eligibility 

Questionaire/EQ) bắt đầu thủ tục để xác minh tiêu chuẩn của 

quý vị.  Tiêu chuẩn được dựa trên thu nhập gộp hàng tháng  

và số người trong gia đình.  Cho phần EQ, vui lòng ghé qua 

trang mạng của CHS tại www.chs-ca.org 

Quý vị đã biết?  OVSD KIDS Clubs cũng nhận tiền trả phí tổn 

được tài trợ từ CHS cho các dịch vụ chăm sóc trẻ! 

Những Câu Hỏi Sẽ Khuyến Khích Con Quý Vị Nói Chuyện! 

Dùng các câu hỏi mở, ví dụ: “Điều vui nhộn nhất đã xảy ra tại 

trường hôm nay là gì?”  Câu hỏi này sẽ có ý nghĩa hơn là hỏi, 

“Hôm nay con ra sao?” và sẽ nhận câu trả lời đóng ví dụ như 

“OK” và “tốt.” 

Quý vị được bảo đảm được theo học tại trường bởi Đạo 

Luật McKinney-Vento của Liên Bang và luật của Tiểu Bang 

California nếu quý vị sống: 

 

 

 

 

 

 

 

-trong một ngôi nhà hay một căn hộ có nhiều hơn một gia 

đình vì bị mất nhà hoặc khó khăn tài chính 

-Với bạn bè hay gia đình vì bỏ nhà đi hoặc là một thiếu niên 

không có người lớn theo cùng 

- nơi cư ngụ tồi tàn (không điện, nước hoặc máy sưởi) 

-nơi tạm trú khẩn cấp (gia đình, bạo lực gia đình, hoặc nơi trú 

ngụ dành cho người vị thành niên hoặc trong các chương 

trình sống chuyển tiếp) 

-trong nhà trọ, khách sạn, hoặc các nơi trú ngụ tính theo tuần 

lễ 

Vẫn Có Thể Đi Học! 

Kể cả khi: 

-Không có nơi trú ngụ chắc chắn 

-Chỉ có địa chỉ tạm thời 

-Không có địa chỉ thực thường trú 

 

 

 

QÚY VỊ ĐÃ GỌI 211? 

• Nguồn hỗ trợ về thực phẩm 

• Nhà ở 

• Thông tin về dịch vụ chăm sóc trẻ 

• Các nguồn hỗ trợ cho sức khỏe tâm 

thần 

www.211.org 

Lá Thư về các Nguồn Hỗ Trợ dành cho Phụ Huynh Học Khu Ocean View 
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