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Nỗ Lực Cứu Trợ của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois
(IDHS) đối với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc
Trẻ Em trong dịch COVID-19
Sau đây là những cân nhắc tài chính mà Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) đã thực hiện để
đối phó với tình trạng căng thẳng kinh tế mà không gian chăm sóc trẻ em đã trải qua trong
đại dịch COVID-19.
•

Đối với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chương Trình Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em
(CCAP) (áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6):
o Miễn Tham Dự – Trong các tháng dịch vụ từ tháng 3 đến hết tháng 6, IDHS đã
thanh toán tất cả các ngày chăm sóc đủ điều kiện bất kể có mặt hay không, nếu
nhà cung cấp dịch vụ xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục thanh toán CCAP cho nhân
viên của họ. Điều này khả dụng cho dù chương trình của họ được mở hay đóng
trong tháng.
o Tăng Mức Phí 30% – Đối với các chương trình vẫn mở và cung cấp dịch vụ
chăm sóc trẻ em khẩn cấp cho con của những người lao động cần thiết, IDHS
đã thanh toán mức tăng mức phí 30% so với mức phí CCAP điển hình.
o Khoản Trợ Cấp Khẩn Cấp – Các chương trình vẫn mở để cung cấp dịch vụ chăm
sóc trẻ em khẩn cấp sẽ đủ điều kiện nhận được một khoản trợ cấp một lần để
giúp bù đắp chi phí cho Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)/vật tư Vệ Sinh và chi
phí nhân viên. Khoản trợ cấp dao động từ $750 đến $3.000.

•

Đối với Khách Hàng CCAP (áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6):
o IDHS tự động gia hạn tính hội đủ điều kiện CCAP trong sáu tháng cho các
trường hợp đủ điều kiện kết thúc từ tháng 3 đến hết tháng 6.
o Theo hướng dẫn của liên bang mà bắt buộc chia sẻ chi phí, tất cả các khoản
đồng thanh toán của phụ huynh/người giám hộ đã giảm xuống còn $1.
o Tính hội đủ điều kiện cho CCAP được mở rộng để Ưu Tiên cho những Lao Động
Cần Thiết, những người không có lựa chọn làm việc từ xa và không có lựa chọn
nào khác cho việc chăm sóc con cái. Họ đã bị tính phí $1 khoản đồng thanh toán
cho việc sử dụng chương trình.
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•

Bước Tiếp Theo: Trợ Cấp Phục Hồi Chăm Sóc Trẻ Em
o Để tiếp tục cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ không gian chăm sóc trẻ em
trong thời gian này, IDHS đang hợp tác với Sở Thương Mại và Cơ Hội Kinh Tế
(DCEO) để phát triển chương trình trợ cấp trị giá $270 triệu cho Năm Tài Chính
2021 (FY21). Khoản trợ cấp này sẽ cứu trợ thêm cho các nhà cung cấp dịch vụ
được cấp phép trong giai đoạn mở cửa trở lại được gia hạn thêm, vì khoản này
được áp dụng cho việc giải quyết các chi phí ngoài thị trường CCAP. Tất cả các
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép mà có thể chứng minh
rằng họ đang gặp phải gián đoạn kinh doanh do năng suất giảm sút trong đại
dịch COVID-19 đều đủ điều kiện.
o Các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép quan tâm được khuyến khích hoàn
thành cuộc khảo sát “Có Ý Định Xin Trợ Cấp”. Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào lúc
5 giờ chiều ngày 19 tháng 6. Đơn xin tài trợ đầy đủ sẽ ra mắt sau ngày 1 tháng
Bảy.

