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Mô Tả Chương Trình  

Các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thu nhập trung bình thấp hơn nhiều so với thu nhập 

trung bình của tiểu bang mặc dù những cá nhân này đóng vai trò quan trọng sâu sắc trong những năm đầu đời 

của trẻ em Maryland. Chương 594 năm 2021 (Dự Luật Nhà Ở 1100) thiết lập một chương trình Tiền Thưởng 

một lần, hoàn toàn mới cho Nhân Viên và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em, chương trình này cấp tiền 

thưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em Maryland tham gia vào chương trình học bổng chăm 

sóc trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trực tiếp. Luật cũng cho phép cấp tiền thưởng cho những nhân 

viên tương ứng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình có trong hướng dẫn thông tin này. 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương Trình Tiền Thưởng Cho Nhân Viên Và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em 

MU ̣C ĐÍCH 

Mục đích của chương trình là triển khai các quy định của Dự Luật Nhà Ở 1100, đồng thời cấp tiền thưởng cho các 

nhà cung cấp đủ điều kiện tham gia vào chương trình học bổng chăm sóc trẻ em và nhân viên của họ trên cơ sở ai 

đến trước được nhận trước (theo yêu cầu của pháp luật). Để triển khai chương trình, các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc trẻ em Maryland phải đăng ký tham gia chương trình, rồi từ đó, cung cấp cho MSDE số lượng nhân viên chăm 

sóc trẻ em hiện tại, cũng như thông tin tương ứng của những nhân viên này.  

U ̉Y QUYỀN 

Dự Luật Nhà Ở 1100 chỉ thị trích lập $16.000.000 cho MSDE trong năm tài chính 2023 để dùng vào việc cấp 

tiền thưởng cho nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. MSDE sẽ dùng $10.000.000 vào việc cấp 

các khoản tiền thưởng trị giá $1.000 cho các nhân viên hiện tại, $4.000.000 cho vấn đề nhân viên mới và 

$2.000.000 cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em để chi trả $500 tiền hỗ trợ tuyển dụng cho các nhà 

cung cấp nhằm hỗ trợ chi phí tuyển dụng nhân viên mới hoặc lương tháng đầu tiên của nhân viên mới. Tất cả 

những nhân viên thuộc phạm vi được nhận những khoản tiền thưởng này đều phải được xác nhận hoặc đang 

trong quá trình được xác nhận bởi Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc Trẻ Em Maryland. 

PHỔ BIẾN 

Hướng Dẫn Thông Tin Trợ Cấp này đã được ban hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. 

HẠN CHÓT 

Hạn chót để nộp đơn là 5:00 chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

THỜI GIAN TRỢ CẤP 

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHẬN TRỢ CẤP 

Các nhà cung cấp phải gửi thông tin cần thiết được xác định bên dưới qua liên kết này. Khuyến khích việc nộp 

đơn đăng ký đúng thời hạn vì các phần thưởng sẽ được trao trên cơ sở ai đến trước được nhận trước theo quy 

định của pháp luật. Các nhà cung cấp nên sẵn sàng cung cấp thông tin: 

 

• Ngày tuyển dụng của nhân viên 

• Họ và tên của nhân viên 

• Khối lượng thời gian làm việc mỗi tuần, tính bằng giờ 

• Nhân viên có được cấp chứng chỉ thông qua Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc Trẻ Em Maryland được 

thành lập theo § 9.5 – 904 trong Điều Khoản Giáo Dục vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 không 

• Sắp tới, nhân viên có được cấp chứng chỉ thông qua Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc Trẻ Em Maryland 

được thành lập theo § 9.5 – 904 trong Điều Khoản Giáo Dục vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 

không 

• Chứng thực (hoặc không chứng thực) cam kết của nhân viên cho việc tiếp tục làm việc với nhà cung cấp 

trong ít nhất sáu (6) tháng 

KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP VÀ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

Trong mọi trường hợp được nêu bên dưới, nhà cung cấp đáp ứng các điều kiện xác định về việc tham gia 

chương trình học bổng nếu nhà cung cấp đã được thanh toán các phiếu thu của chương trình học bổng chăm 

sóc trẻ em trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022.  

Chương Trình Tiền Thưởng Cho Nhân Viên Và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em có tổng số tiền là 

mười sáu triệu đô la ($16.000.000). Theo luật pháp quy định, số tiền tổng này được chia theo ba hướng: 

• $10.000.000 để cấp các khoản tiền thưởng duy trì trị giá $1.000 cho các cá nhân được các nhà cung 

cấp tham gia chương trình học bổng chăm sóc trẻ em tuyển dụng và những người: 

o Được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tuyển dụng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022; 

o Được một nhà cung cấp tuyển dụng trong ít nhất hai mươi (20) giờ mỗi tuần; và 

o HOẶC – được cấp chứng chỉ thông qua Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc Trẻ Em 

Maryland được thành lập theo § 9.5 – 904 trong Điều Khoản Giáo Dục 

o HOẶC – sẽ được cấp chứng chỉ thông qua Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc Trẻ Em Maryland 

trong năm tài chính 2023 (từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023). 

• $4.000.000 để cấp các khoản tiền thưởng duy trì trị giá tới $1.000. Nhân viên đủ điều kiện có thể 

được nhận khoản tiền thưởng trị giá $500 nếu họ: 

o Bắt đầu làm việc tại một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong năm tài chính 2023 

(ngày 1 tháng 7 năm 2022 – ngày 30 tháng 6 năm 2023); 

o Được nhà cung cấp tuyển dụng làm việc ít nhất hai mươi (20) giờ mỗi tuần;  

o Tiếp tục được làm việc trong ba (3) tháng; và 

o Cam kết tiếp tục làm việc với nhà cung cấp đó trong ít nhất sáu (6) tháng. 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
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
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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Nhân viên đủ điều kiện có thể nhận được khoản tiền thưởng thứ hai trị giá $500 nếu họ: 

o Được cấp hoặc nói cách khác là có được chứng chỉ thông qua Chương Trình Chứng Chỉ Chăm Sóc 

Trẻ Em Maryland được thành lập theo § 9.5 – 904 trong Điều Khoản Giáo Dục; và 

o Tiếp tục làm việc với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc với nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc trẻ em tham gia chương trình học bổng chăm sóc trẻ em ít nhất hai mươi 

(20) giờ mỗi tuần trong ít nhất sáu (6) tháng. 

• $2.000.000 để cấp các khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng trị giá $500 dựa trên số lượng nhân viên được 

tuyển dụng trong Năm Tài Chính 2023. Những nhân viên này cần làm việc ít nhất ba mươi (30) giờ 

mỗi tuần, trong tối thiểu ba tháng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tham gia chương trình 

học bổng chăm sóc trẻ em 

Theo luật pháp quy định, chương trình này buộc phải được quản trị trên cơ sở ai đến trước được nhận trước. 

Nhằm đảm bảo các nhà cung cấp trên khắp Maryland đều có quyền tiếp cận với số tiền trợ cấp của chương 

trình, MSDE đã tính toán tỷ lệ phần trăm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép ở từng khu 

vực tài phán của Maryland (23 quận và Thành Phố Baltimore). Sau đó, MSDE đã phân bổ số tiền trợ cấp của 

chương trình này theo khu vực tài phán tương ứng (xem Tài Liệu Đính Kèm 1). 

Cụ thể, MSDE đã phân bổ số tiền trợ cấp của chương trình theo khu vực tài phán theo quy trình sau (xem Tài 

Liệu Đính Kèm 1 để biết số tiền chính xác theo khu vực tài phán): 

1) Bước Một: MSDE đã xác định tỷ lệ phần trăm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có giấy phép 

ở từng khu vực tài phán. 

Ví dụ: Quận Charles có 229 trong số 7.052 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp phép, hay 

3,25% trong tổng số nhà cung cấp ở tiểu bang. 

2) Bước Hai: MSDE đã chia $16.000.000 cho ba lĩnh vực chương trình được xác định theo luật pháp: 

1) $10.000.000 cho nhóm tiền thưởng duy trì đầu tiên ($1.000 cho những người được nhà 

cung cấp tuyển dụng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022); 

2) $4.000.000 cho nhóm tiền thưởng duy trì thứ hai ($500/$500 cho những người được 

nhà cung cấp tuyển dụng và làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 

đến ngày 30 tháng 6 năm 2023); và 

3) $2.000.000 cho các khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng ($500 cho mỗi nhân viên mới trong 

khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023). 

3) Bước Ba: MSDE đã nhân tỷ lệ phần trăm nhà cung cấp của các quận với số tiền của từng lĩnh vực 

chương trình. 

Ví dụ: Đối với Quận Charles, MSDE đã nhân 3,25% trong tổng số nhà cung cấp với lần lượt $10.000.000, 

$4.000.000 và $2.000.000. Tương ứng với $324.730,57, $129.892,23 và $64.946,11. 

Nếu sau khi cổng đăng ký đóng mà vẫn còn thừa tiền trợ cấp trong số tiền được phân bổ sẵn cho các khu 

vực tài phán nhất định, MSDE sẽ gộp các số tiền này và tiếp tục đưa xuống danh sách đăng ký của chương 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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trình, dựa trên mốc thời gian kỹ thuật số từ khi mỗi đơn đăng ký được gửi đi và hoàn thành trong hệ thống 

đăng ký.  
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SỐ TIỀN TRỢ CẤP 

Dựa trên tỷ lệ phần trăm được dùng cho khu vực tài phán địa phương: 

$10.000.000 sẽ được dùng để cấp các khoản tiền thưởng duy trì trị giá $1.000 cho từng cá nhân đủ điều kiện. 

$4.000.000 sẽ được dùng để cấp các khoản tiền thưởng trị giá $1.000 cho các nhân viên mới đủ điều kiện. 

$2.000.000 được dùng để cấp khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng trị giá $500 cho các nhà cung cấp. 

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN 

Ứng viên nên truy cập vào liên kết nộp đơn của Chương Trình này và gửi mọi tài liệu bắt buộc theo hướng dẫn 

trong biểu mẫu. Sau đó, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải nộp các tài liệu trước 5:00 chiều, ngày 

30 tháng 11 năm 2022. 

NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

Justin Dayhoff 
Trợ Lý Giám Đốc 

410-767-0439 
Justin.dayhoff@maryland.gov 

Sử Dụng Tiền Trợ Cấp  

Chỉ được dùng tiền trợ cấp cho các chi phí khả dụng được liệt kê dưới đây: 

• $14.000.000 – Tiền thưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em (chỉ những nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc trẻ em trực tiếp mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng) và nhân viên đủ điều kiện thuộc 

Maryland EXCELS 

● $2.000.000 – Chi phí hoạt động để tuyển dụng nhân viên cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 

thuộc Maryland EXCELS, bao gồm:  

o Hỗ trợ tiền tuyển dụng trị giá $500 sau khi nhân viên hoàn thành 3 tháng.  

o Đối với việc quảng cáo vị trí, chi phí giấy phép hoặc chứng nhận, phí kiểm tra lý lịch hoặc trả tháng 

lương tháng đầu tiên cho nhân viên mới. 

Không được dùng tiền trợ cấp cho: 

• Việc xây dựng các công trình tạm thời hoặc kiên cố 

• Thiết bị 

• Mọi khoản chi khác không liên quan đến những khoản được liệt kê ở trên. 

Yêu Cầu Của Chương Trình 

MSDE sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nộp đơn xin trợ cấp, rồi thanh toán cho các nhân 

viên đủ điều kiện. Đơn đăng ký sẽ bao gồm số tiền cần thiết để trả tiền thưởng cho mọi nhân viên đủ điều kiện 

hiện tại và nhân viên mới. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cần hoàn thành thông tin đăng ký, bao 

gồm thông tin về nhà cung cấp, trung tâm và nhân viên.  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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Báo cáo tài chính do MSDE thực hiện trước ngày 1 tháng 6 năm 2023. Báo cáo này phải bao gồm số lượng 

nhân viên đã được trả thù lao cho mỗi thành phần; và mọi chi phí tuyển dụng/thuê hoặc tiền tuyển dụng. 

MSDE sẽ cung cấp biểu mẫu trực tuyến phù hợp cho những nhà cung cấp đã được trao thưởng để sử dụng vào 

đầu năm 2023. 

Quy Trình Xem Xét Đơn Đăng Ký và Thanh Toán 

MSDE sẽ xem xét các đơn đăng ký chương trình của nhà cung cấp như sau: 

1. Khi đóng cổng đăng ký trợ cấp, MSDE sẽ xem xét tài liệu đăng ký đã nộp để đảm bảo đã nhận mọi nội 

dung nộp bắt buộc, rồi xác định nhà cung cấp và nhân viên đủ điều kiện nhận tiền thưởng. MSDE sẽ 

xem xét các nội dung nộp dựa trên khu vực tài phán và theo thứ tự nhận cũng như dấu thời gian của 

các đơn đăng ký. 

2. MSDE sẽ đánh giá dữ liệu trong nội dung nộp để xác định số tiền thưởng cho từng nhân viên đủ điều 

kiện, rồi đến số tiền để phân bổ cho từng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. MSDE sẽ dùng thông 

tin về số tiền trợ cấp được trình bày trong phần “Số Tiền Trợ Cấp Hiện Có” ở trên để xác định số tiền 

chính xác cho từng ứng viên đủ điều kiện. 

3. Sau đó, MSDE sẽ thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được nhận tiền thưởng để họ có 

thể phân bổ cho các nhân viên đủ điều kiện (những người đã ký Thư Chứng Nhận MSDE) của mình.  

4. Mọi khoản tiền chưa được trao khi xem xét toàn bộ đơn đăng ký đã gửi đúng hạn sẽ được gộp chung trên 

toàn tiểu bang thay vì theo khu vực tài phán và MSDE sẽ đưa ra các khoản thưởng bổ sung, nếu có thể, cho 

những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đã nộp đơn nhưng chưa được nhận tiền thưởng, cũng như 

những người tiếp theo trong danh sách ứng viên dựa trên dấu thời gian nộp đơn. 

THÔNG BÁO TIỀN THƯỞNG 

Thông báo về tiền thưởng sẽ được gửi qua email sau khi Sở liên quan xem xét các tài liệu đăng ký và xác minh 

tính đủ điều kiện. Sở sẽ thông báo các bước tiếp theo của chương trình trong thư báo tiền thưởng, bao gồm 

các tài liệu đính kèm có liên quan và thông tin báo cáo để đảm bảo phân phối tiền thưởng hợp lý cho nhân viên 

đủ điều kiện. 

Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử 

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, tổ tiên/nguồn gốc quốc gia, màu 

da, khuyết tật, nhận dạng/biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc khuynh 

hướng tình dục trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc làm hoặc cung cấp quyền tiếp cận các chương trình và 

hoạt động, cũng như cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh niên được 

chỉ định khác. Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách của Sở, vui lòng liên hệ: 

Văn Phòng Tuân Thủ Và Đảm Bảo Công Bằng 

Văn Phòng Phó Giám Đốc Điều Hành Của Tiểu bang 

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland 

200 W. Baltimore Street – 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 – điện thoại 

410-767-0431 – fax 

410-333-6442 – TTY/TDD   
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Đạo Luật Chung Về Giáo Dục (GEPA), Mục 427 

Mỗi đơn đăng ký phải phát triển và mô tả các bước mà ứng viên đề xuất thực hiện để đảm bảo sự tiếp cận công 

bằng và tham gia bình đẳng vào dự án hoặc hoạt động được tiến hành với sự hỗ trợ đó, bằng cách giải quyết 

các nhu cầu đặc biệt của học sinh, giáo viên và những người thụ hưởng chương trình khác để vượt qua các rào 

cản và đạt được sự tham gia bình đẳng. 

Các Buổi Hỗ Trợ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng  

MSDE sẽ tổ chức bốn buổi hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các nhà cung cấp. Trong các buổi này, 

nhân viên MSDE sẽ xem xét quy trình nộp biểu mẫu đăng ký và giải đáp mọi câu hỏi về chương trình hoặc quy 

trình. Nhấp vào ngày và giờ dưới đây để đăng ký tham gia một buổi:  

● Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022, từ 2:00 chiều – 3:00 chiều 

● Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022, từ 1:30 chiều – 2:30 chiều 

● Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022, từ 6:30 tối – 7:30 tối 

● Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022, từ 10:00 sáng – 11:00 sáng 

Câu Hỏi  

Nếu quý vị có thắc mắc về đơn đăng ký hoặc quy trình, vui lòng liên hệ với Giám Sát Viên Chương Trình: 

Justin Dayhoff 
Trợ Lý Giám Đốc 

410-767-0439 
Justin.dayhoff@maryland.gov 
 

Danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ) và câu trả lời sẽ được đăng lên Trang web văn phòng Trợ Cấp MSDE 

sau các buổi hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng.   

Phụ Lục 

• Tài Liệu Đính Kèm 1 – Phân Tích Phân Bổ theo số lượng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em theo 

khu vực tài phán địa phương 

  

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


Nhân Viên Và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em – Tiền Thưởng     Ngày 28 tháng 10 – Ngày 30 tháng 11 

năm 2022          

 

 

 

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland      |      10 

 

 

Tài Liệu Đính Kèm 1 

 

 


