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ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਔਸਤਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਵਅਕਤੀ 

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦ ੇਬਿੱਟਚਆੀਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਸੁਰਆੂਤੀ ਸਾਲਾੀਂ ਟਵਿੱਚ ਡੰੂਘੀ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਟਮਕਾ ਟਨਭਾਉ ੀਂਦੇ ਹਨ। 2021 ਦਾ ਚੈਪ੍ਟਰ 594 (ਹਾਊਸ 

ਟਬਿੱਲ 1100) ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਮੈਰੀਲੈਂਡ 

ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜ ੋਟਸਿੱਧੇ 

ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।2021 ਦਾ ਚਪੈ੍ਟਰ 594 (ਹਾਊਸ ਟਬਿੱਲ 1100) ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਮਰੈੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋ

ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਟਸਿੱਧ ੇਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਉਹਨਾੀਂ 

ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਬਨੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਟਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ 

ਮਕ ਦ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਸੇ ਹਾਊਸ ਟਬਲ 1100 ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾੀਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨੰੂ ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ ਆਓ, ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ ਪ੍ਾਉ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ ੈ(ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕਾਨੰੂਨ 

ਟਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ) . ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ,ੇ 

ਅਟਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, MSDE ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਮ਼ੌਜਦੂਾ ਟਗਣਤੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਸੰਬੰਟਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਅਸਧਕਾਰ 

ਹਾਊਸ ਟਬਿੱਲ 1100 ਨੇ ਟਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਟਵਿੱਚ MSDE ਲਈ $16,000,000 ਦੀ ਟਵਟਨਯਤ ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸਾੀਂ 

ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। MSDE ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਲਈ $1,000 ਬੋਨਸ ਲਈ $10,000,000, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਲਈ 

$4,000,000, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਲਈ $2,000,000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨੰੂ $500 ਹਾਇਟਰੰਗ ਅਟਸਸਟੈਂਟ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੇ ਪ੍ਟਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰੈਡੈਂਸੀਅਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਮਾਟਣਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਟਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰ ਾਰ 

ਇਹ ਗਰਾੀਂਟ ਸੂਚਨਾ ਗਾਈਡ (GIG) 28 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਿ 

30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੰੂ ਸਬਟਮਸਨ ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ੀਂ ਹਣੇੋ ਹਨ।  

ਗਰਾਾਂਟ ਸਮਆਦ 

1 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤਿੱਕ 

ਗਰਾਾਂਟ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 
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ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਟਲੰਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਪ੍ਛਾਣੀ ਗਈ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਟਸਰ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਟਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹ ੈਟਕਉੀਂਟਕ ਕਾਨੰੂਨ ਟਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ ਆਓ, ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ ਪ੍ਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਟਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਟਮਤੀ 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਟਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ 

• ਘੰਟੇ ਟਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮੰ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

• 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਜਾੀਂ ਉਸ ਤਿੱਕ ਐਜੂਕਸੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ § 9.5–904 ਦ ੇਤਟਹਤ ਸਥਾਟਪ੍ਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ। 

• ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੰੂ ਜਾੀਂ ਉਸ ਤਿੱਕ ਐਜਕੂੇਸਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ § 9.5-904 ਦੇ ਤਟਹਤ ਸਥਾਟਪ੍ਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ ਰਿੱਖੇਗਾ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ। 

• ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ (6) ਮਹੀਟਨਆੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਟਹਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਜਾੀਂ ਗੈਰ-

ਪ੍ਰਮਾਟਣਤ) 

ਫੰਸਡੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ  

ਹੇਠਾੀਂ ਟਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ੇਮਾਮਟਲਆੀਂ ਟਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਟਰਭਾਸਾ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ 

1 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਅਤ ੇ1 ਨਵਬੰਰ, 2022 ਦੇ ਟਵਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਾਊਚਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।  

ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਿੱਲ ਸਲੋਾੀਂ ਟਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ($16,000,000) ਨੰੂ ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਕੁਿੱਲ, ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ, ਟਤੰਨ ਤਰੀਟਕਆੀਂ ਨਾਲ ਵੰਟਡਆ ਟਗਆ ਹ:ੈ 

• ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਟਨਯੁਕਤ ਟਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨੰੂ $1,000 

ਰੀਟੈਨਸਨ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $10,000,000 ਅਤ ੇਟਜਹੜੇ ਸਨ: 

o 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਟਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ; 

o ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਆੁਰਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵੀਹ (20) ਘੰਟ ੇਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤ ੇਲਈ ਰਜੁਗਾਰ; ਅਤ ੇ

o ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ - ਐਜੂਕਸੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ੇ§ 9.5–904 ਦ ੇਤਟਹਤ ਸਥਾਟਪ੍ਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ ਰਿੱਟਖਆ ਟਗਆ ਹ ੈ

o ਜਾੀਂ – ਟਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 (ਜਲੁਾਈ 1, 2022, ਜੂਨ 30, 2023 ਤਿੱਕ) ਦ਼ੌਰਾਨ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਗੇਾ। 

• ਧਾਰਨ ਬੋਨਸ ਟਵਿੱਚ $1,000 ਤਿੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $4,000,000। ਯੋਗ ਸਟਾਫ $500 ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ: 

o ਟਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 (ਜੁਲਾਈ 1, 2022 - 30 ਜੂਨ, 2023) ਦ਼ੌਰਾਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਰਜੁਗਾਰ ਸੁਰ ੂਕੀਤਾ; 

o ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਆੁਰਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵੀਹ (20) ਘੰਟ ੇਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤ ੇਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ;  

o ਟਤੰਨ (3) ਮਹੀਟਨਆੀਂ ਲਈ ਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹੋ; ਅਤ ੇ

o ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ (6) ਮਹੀਟਨਆੀਂ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਟਹਣ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਕਰੋ। 

ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਜੂਾ $500 ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ: 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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o ਐਜੂਕਸੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ § 9.5–904 ਦ ੇਤਟਹਤ ਸਥਾਟਪ੍ਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਡੈੈਂਸੀਅਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦਆੁਰਾ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰੂ ਫੜੋ ਜਾੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ 

o ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤ ੇਜਾੀਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹ ੇਜੋ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ (6) 

ਮਹੀਟਨਆੀਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਵੀਹ (20) ਘੰਟੇ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

• ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸਕਾਲਰਟਸਪ੍ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਟਤੰਨ ਮਹੀਟਨਆੀਂ 

ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਟਵਿੱਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਤੀਹ (30) ਘੰਟੇ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਟਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ $500 ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $2,000,000। 

ਇਹ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ ਆਓ, ਪ੍ਟਹਲਾੀਂ-ਸਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਪ੍ਰਬਟੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਟਕ ਪ੍ੂਰ ੇਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁਚੰ ਹ,ੈ MSDE ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ (23 ਕਾਉੀਂਟੀਆੀਂ ਅਤੇ 

ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਟਸਟੀ) ਟਵਿੱਚ ਲਾਇਸਸੰਸੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। MSDE ਨੇ ਟਫਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 

ਫੰਟਡੰਗ ਰਕਮਾੀਂ ਨੰੂ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਆੁਰਾ ਵੰਟਡਆ (ਅਟੈਚਮੈਂਟ 1 ਦੇਖੋ)। 

ਖਾਸ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ, MSDE ਨੇ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਫਡੰਾੀਂ ਨੰੂ ਵਟੰਡਆ (ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 

ਦਆੁਰਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਅਟਚੈਮੈਂਟ 1 ਦੇਖੋ): 

1) ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਦਮ: MSDE ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਟਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਚਾਰਲਸ ਕਾਉੀਂਟੀ ਕਲੋ 7,052 ਲਾਇਸਸੰਸੁਦਾ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਟਵਿੱਚੋਂ 229 ਜਾੀਂ ਰਾਜ ਟਵਿੱਚ ਸਾਰ ੇ

ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦਾ 3.25% ਹਨ। 

2) ਕਦਮ ਦੋ: MSDE ਨੇ $16,000,000 ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਟਰਭਾਟਸਤ ਟਤਨੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤੇਰਾੀਂ ਟਵਿੱਚ ਵੰਟਡਆ: 

1) ਧਾਰਨ ਬੋਨਸ ਦ ੇਪ੍ਟਹਲੇ ਸਮੂਹ ਲਈ $10,000,000 (30 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਟਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ $1,000); 

2) ਧਾਰਨ ਬੋਨਸ ਦ ੇਦਜੂ ੇਸਮੂਹ ਲਈ $4,000,00 (1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਅਤ ੇ30 ਜਨੂ, 2023 ਦ ੇਟਵਚਕਾਰ ਟਕਸੇ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਆੁਰਾ ਟਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਅਤ ੇਨ਼ੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱਖ ੇਗਏ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ $500/$500); ਅਤ ੇ

3) ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੋਨਸ ਲਈ $2,000,000 (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤ ੇ30 ਜੂਨ, 2023 ਟਵਚਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਵੀ ੀਂ 

ਨ਼ੌਕਰੀ ਲਈ $500)। 

3) ਕਦਮ ਸਤੰਨ: MSDE ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਨੰੂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਚਾਰਲਸ ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ, MSDE ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦ ੇ3.25% ਨੰੂ ਕਰਮਵਾਰ $10,000,000, 

$4,000,000, ਅਤੇ $2,000,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਵਾਰ $324,730.57, $129,892.23 ਅਤ ੇ$64,946.11 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ, ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਸਦਿੱਤ ੇਗਏ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 

ਸਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ MSDE ਫੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਲੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ  ੂਚੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ 

ਐਪ੍ਲੀਕਸੇ਼ਨ ਨੰੂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉ   ਮੇਂ ਤੋਂ ਸਡਜੀਟਲ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪ੍ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸ  ਟਮ. 
  

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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ਗਰਾਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 

ਸਥਾਨਕ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ:ੇ 

$10,000,000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਟਵਅਕਤੀ ਨੰੂ $1,000 ਰੀਟੈਨਸਨ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

$4,000,000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਗੋ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰਾੀਂ ਨੰੂ $1,000 ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ $500 ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ $2,000,000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਬਸਮਸ਼ਨ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ 

ਟਬਨੈਕਾਰਾੀਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਸਬਟਮਸਨ ਟਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਫਾਰਮ ਟਵਚ ਟਦਿੱਤੀਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ ੀਂਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਟਫਰ 30 ਨਵਬੰਰ, 2022 ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾੀਂ 

ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ੰਪ੍ਰਕ  

ਜਸਟਟਨ ਡੇਹ਼ੌਫ 

ਸਹਾਇਕ ਸੁਪ੍ਰਡੈਂਟ 

410-767-0439 

Justin.dayhoff@maryland.gov 

 

ਫੰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ  

ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ ਰਫ਼ ਹੇਠਾਾਂ  ੂਚੀਬਿੱਧ ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਲਾਗਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ: 

• $14,000,000 - ਯੋਗ ਮੈਰੀਲੈਂਡ EXCELS ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਟਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜ ੋਟਸਿੱਧੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ) ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਬੋਨਸ। 

● $2,000,000 - ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਐਕਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਐਕਸਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਟਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ, ਇਸ 

ਟਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:  

o ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇ3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ੂਰ ੇਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $500 ਹਾਇਟਰੰਗ ਬੋਨਸ ਟਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ।  

o ਟਕਸੇ ਅਹਦੁੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਟਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਫੀਸ, ਜਾੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਟਹਲੇ 

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਟਤਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ: 

• ਅਸਥਾਈ ਜਾੀਂ ਸਥਾਈ ਢਾੀਂਚ ੇਦਾ ਟਨਰਮਾਣ 

• ਉਪ੍ਕਰਨ 

• ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ੇਜੋ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਟਚਆੀਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ। 

  

mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 

MSDE ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਗਰਾੀਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਫਰ ਯਗੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ। 

ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਟਵਿੱਚ ਸਾਰ ੇਮ਼ੌਜਦੂਾ ਯਗੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਭਰਤੀਆੀਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਰਕਮ ਸਾਮਲ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ।  

ਇਿੱਕ ਸਿਿੱਤੀ ਸਰਪੋ੍ਰਟ MSDE ਨੰੂ 1 ਜੂਨ, 2023 ਤਿੱਕ ਦਣੇੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਪ੍ੋਰਟ ਟਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਟਕ ਹਰੇਕ ਟਹਿੱਸੇ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਟਕੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਕਈੋ ਭਰਤੀ/ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾੀਂ ਹਾਇਟਰੰਗ ਬੋਨਸ। MSDE ਸਨਮਾਟਨਤ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ 2023 ਦ ੇਸੁਰ ੂਟਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇਵਗੇਾ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ  ਮੀਸਿਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

MSDE ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪ੍ਲੀਕਸੇਨਾੀਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਗੇਾ: 

1. ਗਰਾੀਂਟ ਟਵੰਡੋ ਦ ੇਬਦੰ ਹੋਣ 'ਤੇ, MSDE ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹਾੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾੀਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰੇਗਾ 

ਟਕ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀਆੀਂ ਬੇਨਤੀਆੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ ੋਗਈਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਟਕ ਟਕਹੜ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਬਨੋਸ 

ਲਈ ਯਗੋ ਹਨ। MSDE ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਬੇਨਤੀਆੀਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਅਤ ੇ

ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ੍ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ। 

2. MSDE ਪ੍ਰਤੀ ਯਗੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਬਟਮਸਨ ਦਾ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, 

ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਟਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਰਕਮ 

ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ MSDE ਉਿੱਪ੍ਰ, "ਫੰਟਡੰਗ ਰਕਮ ਉਪ੍ਲਬਧ" ਭਾਗ ਟਵਿੱਚ ਟਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੰਟਡੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਗੇਾ। 

3. MSDE ਟਫਰ ਸਨਮਾਟਨਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਯਗੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਟਰਤ 

ਕਰ ਸਕਣ ਟਜਨਹਾੀਂ ਨੇ MSDE ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਿੱਤਰ 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਹਨ।  

4. ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਅਰਜੀਆੀਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਟਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਡੰਾੀਂ ਨੰੂ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਰਾਜ ਭਰ ਟਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ MSDE ਉਹਨਾੀਂ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਟਜਨਹਾੀਂ ਨੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ ੋਟਬਨੈਕਾਰਾੀਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਹਨ 

ਜੋ ਟਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਜਮਹਾੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ੍ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਹਨ। 

ਅਿਾਰਡ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ 

ਅਵਾਰਡਾੀਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਟਵਭਾਗ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਡੰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬਟੰਧਤ ਅਟਚੈਮੈਂਟਾੀਂ ਅਤ ੇਟਰਪ੍ੋਰਟਟਗੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 

ਅਵਾਰਡ ਲੈਟਰ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਸਾਮਲ ਕਰਗੇਾ। 

ਗੈਰ-ਸਿਤਕਰ ੇਿਾਲਾ ਸਬਆਨ 

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟਟੇ ਟਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸਨ ਰਜੁਗਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਟਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਟਲਆੀਂ ਟਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਵੰਸ/ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਰਗੰ, 

ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ, ਟਲੰਗ ਪ੍ਛਾਣ/ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਟਵਆਹਤੁਾ ਸਟਥਤੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਟਲੰਗ, ਜਾੀਂ ਰਜੁਗਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਟਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਟਲਆੀਂ ਟਵਿੱਚ ਜਾੀਂ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਅਤ ੇਗਤੀਟਵਧੀਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਟਵਿੱਚ ਟਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਅਤ ੇਬਆੁਏ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨ਼ੌਜਵਾਨ ਸਮਹੂਾੀਂ 

ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ੁਿੱਛਟਗਿੱਛ ਲਈ, ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਪੰ੍ਰਕ ਕਰੋ: 
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ਇਕੁਇਟੀ ਅਸੋਰੈਂਸ ਅਤ ੇਪ੍ਾਲਣਾ ਦਫਤਰ 

ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟਡਪ੍ਟੀ ਸਟੇਟ ਸੁਪ੍ਰਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜ ਟਸਿੱਟਖਆ ਟਵਭਾਗ 

200 ਡਬਲਯੂ. ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸਟਰੀਟ - ਦਜੂੀ ਮਟੰਜਲ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ 21201-2595 410-767-0123 - ਆਵਾਜ 

410-767-0431 - ਫੈਕਸ 

410-333-6442 - TTY/TDD  

ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (GEPA),  ੈਕਸ਼ਨ 427 

ਹਰੇਕ ਐਪ੍ਲੀਕਸੇਨ ਨੰੂ ਉਹਨਾੀਂ ਕਦਮਾੀਂ ਦਾ ਟਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ ੋਟਬਨੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆੀਂ, ਅਟਧਆਪ੍ਕਾੀਂ, 

ਅਤ ੇਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਟਵਸਸੇ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਸਬੰੋਟਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਟਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ 

ਜਾੀਂ ਗਤੀਟਵਧੀ ਤਿੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆੀਂ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਗਾਹਕ  ੇਿਾ  ਹਾਇਤਾ  ੈਸ਼ਨ  

MSDE ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਲਈ ਚਾਰ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਸੈਨ ਆਯੋਟਜਤ ਕਰਗੇਾ। ਇਹਨਾੀਂ ਸਸੈਨਾੀਂ ਦ਼ੌਰਾਨ, MSDE ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ 

ਜਮਹਾੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਜਾੀਂ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਬਾਰੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਸੈਨ ਲਈ 

ਰਟਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਟਦਿੱਤੀਆੀਂ ਟਮਤੀਆੀਂ ਅਤ ੇਸਮੇਂ 'ਤ ੇਕਟਲਿੱਕ ਕਰੋ:  

● ਮੰਗਲਵਾਰ, ਨਵਬੰਰ 1, 2022, ਦਪੁ੍ਟਹਰ 2:00 ਤੋਂ 3:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

● ਸੁਿੱਕਰਵਾਰ, ਨਵਬੰਰ 4, 2022, ਦਪੁ੍ਟਹਰ 1:30 ਤੋਂ 2:30 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

● ਵੀਰਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 10, 2022, ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

● ਸਨੀਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 12, 2022, ਸਵੇਰ ੇ10:00 ਵਜ ੇਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

 ਿਾਲ  

ਜੇਕਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਜਾੀਂ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਟਨਗਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ:ੋ 

ਜਸਟਟਨ ਡੇਹ਼ੌਫ 

ਸਹਾਇਕ ਸੁਪ੍ਰਡੈਂਟ 

410-767-0439 

Justin.dayhoff@maryland.gov 

 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਸੈਨਾੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱਛੇ ਜਾੀਂਦੇ ਸਵਾਲਾੀਂ (FAQ) ਅਤ ੇਜਵਾਬਾੀਂ ਦੀ ਸੂਚੀ MSDE ਗਰਾੀਂਟਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਸੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।   

ਅਪ੍ੈਂਸਡਕ  

• ਅਟੈਚਮੈਂਟ 1 - ਸਥਾਨਕ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਦਆੁਰਾ ਵਡੰ 

  

https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,hePMbds9c0-ZC-vGmBQcJA,tg3Bvi_kKEebsC9GtG4usg,cXNmB_mnrki0SLJ1prv67A?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,ySuMO8rjiUejqXaaFeGbHg,qyW27TwQJkKxMEfWYanbDQ,UP-SLiNzr0Sa78QaMzulTw?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,STnEFFLpjUOSLaqnic-ctQ,rB3g71_N4E2_NWkP4DkMFQ,eh-Qxhz1skiQdRI53tsRhQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,wQ6VQjhTqk6TiBDJnNI8Dw,Ck6Os6HFMkmJckKw9VjB7Q,k6RdhS5NOkG9gPnDsSySKQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/OFPOS/GAC/GrantPrograms/index.aspx
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/OFPOS/GAC/GrantPrograms/index.aspx


ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ – ਬੋਨਸ    ਅਕਤੂਬਰ 28 - ਨਵੰਬਰ 30, 2022  

         

 

 

 

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਟਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸਨ 

 

 

ਅਟੈਚਮੈਂਟ 1 

 

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਆੁਰਾ ਰਾਜ-ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਸਥਾਨਕ 

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਐਮਡੀ 

ਐਕਸਲ ਦੇ % 
ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 
ਖੇਤਰ ਦਆੁਰਾ 
ਧਿਸਲੇਸਣ 

62.50% 25.00% 12.50% 

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 

ਕੁੁੱਲ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ 
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

$ 16,000,000.00 $ 10,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 

ਐਲੇਗਨੀ 61 0.87% $ 138,400.45 $ 86,500.28 $ 34,600.11 $ 17,300.06 

ਐਨੀ ਅਰੰ ਲ 591 8.38% $ 1,340,896.20 $ 838,060.12 $ 335,224.05 $ 167,612.02 

ਬਾਲਟੀਮੋਰ 931 13.20% $ 2,112,308.56 $ 1,320,192.85 $ 528,077.14 $ 264,038.57 

ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਧਸਟੀ 693 9.83% $ 1,572,319.91 $ 982,699.94 $ 393,079.98 $ 196,539.99 

ਕੈਲਵਰਟ 124 1.76% $ 281,338.63 $ 175,836.64 $ 70,334.66 $ 35,167.33 

ਕੈਰੋਧਲਨ 66 0.94% $ 149,744.75 $ 93,590.47 $ 37,436.19 $ 18,718.09 

ਕੈਰੋਲ 179 2.54% $ 406,125.92 $ 253,828.70 $ 101,531.48 $ 50,765.74 

ਸੇਧਸਲ 101 1.43% $ 229,154.85 $ 143,221.78 $ 57,288.71 $ 28,644.36 

ਚਾਰਲਸ 229 3.25% $ 519,568.92 $ 324,730.57 $ 129,892.23 $ 64,946.11 

 ੋਰਚੈਸਟਰ 55 0.78% $ 124,787.29 $ 77,992.06 $ 31,196.82 $ 15,598.41 

ਫਰੈ ਧਰਕ 380 5.39% $ 862,166.76 $ 538,854.23 $ 215,541.69 $ 107,770.85 

ਗੈਰੇਟ 21 0.30% $ 47,646.06 $ 29,778.79 $ 11,911.51 $ 5,955.76 

ਿਾਰਫੋਰ  308 4.37% $ 698,808.85 $ 436,755.53 $ 174,702.21 $ 87,351.11 

ਿੋਵਰ  435 6.17% $ 986,954.06 $ 616,846.28 $ 246,738.51 $ 123,369.26 

ਕੇਂਟ 21 0.30% $ 47,646.06 $ 29,778.79 $ 11,911.51 $ 5,955.76 

ਮੋਂਟਗਮੋਰੀ 1229 17.43% $ 2,788,428.81 $ 1,742,768.01 $ 697,107.20 $ 348,553.60 

ਧਪ੍ਰਸੰ ਜਾਰਜ 967 13.71% $ 2,193,987.52 $ 1,371,242.20 $ 548,496.88 $ 274,248.44 

ਰਾਣੀ ਐਨੀ 76 1.08% $ 172,433.35 $ 107,770.85 $ 43,108.34 $ 21,554.17 

ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ 167 2.37% $ 378,899.60 $ 236,812.25 $ 94,724.90 $ 47,362.45 

ਸਮਰਸੈਟ 25 0.35% $ 56,721.50 $ 35,450.94 $ 14,180.37 $ 7,090.19 

ਟੈਲਬੋਟ 57 0.81% $ 129,325.01 $ 80,828.13 $ 32,331.25 $ 16,165.63 

ਵਾਧਸੰ਼ਗਟਨ 185 2.62% $ 419,739.08 $ 262,336.93 $ 104,934.77 $ 52,467.39 

ਧਵਕੋਮੀਕੋ 114 1.62% $ 258,650.03 $ 161,656.27 $ 64,662.51 $ 32,331.25 

ਵਰਸੇਸਟਰ 37 0.52% $ 83,947.82 $ 52,467.39 $ 20,986.95 $ 10,493.48 

ਸਮੁੁੱਚੀ ਧਗਣਤੀ 7,052 100% $ 16,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 2,000,000.00 

 


