Hướng dẫn ứng dụng mạnh mẽ về chăm sóc trẻ em
Tài liệu này sẽ cung cấp hướng dẫn về các câu hỏi được hỏi trong đơn xin tài trợ Chăm sóc Trẻ em mạnh
mẽ.
1. Bạn hiện là nhà cung cấp được phê duyệt với Chương trình thanh toán chăm sóc trẻ em Mississippi
không?
Vui lòng trả lời có nếu bạn đã nộp đơn và nhận ID Nhà cung cấp và hiện có thể đăng nhập vào cổng
thông tin nhà cung cấp Chương trình Thanh toán Chăm sóc Trẻ em Mississippi.
Nếu điều này không áp dụng cho bạn, xin vui lòng trả lời không.
2. Nếu không, bạn đã được cấp phép hoặc đăng ký với Sở Y tế Mississippi vào hoặc trước ngày 11 tháng
3 năm 2021?
Vui lòng trả lời có nếu bạn có giấy phép hoạt động chương trình chăm sóc trẻ em do Bộ Y tế
Mississippi cấp vào hoặc trước ngày 11 tháng 3 năm 2021.
Nếu điều này không áp dụng cho bạn, xin vui lòng trả lời không.
3. Tên nhà cung cấp/doanh nghiệp:
Đối với các cơ sở chăm sóc trẻ em, vui lòng nhập tên chính xác như nó xuất hiện trên giấy phép chăm
sóc trẻ em của bạn.
Đối với các nhà cung cấp tại nhà, vui lòng nhập tên được sử dụng để đăng ký với Sở Y tế Mississippi.
4. Địa chỉ nhà cung cấp/doanh nghiệp:
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng nhập địa chỉ nơi chăm sóc trẻ em đang được cung cấp.
5. Tên người nộp đơn:
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng nhập tên của người hoàn thành đơn xin tài trợ chăm sóc trẻ
em. Người này phải được chương trình ủy quyền để nộp đơn xin tài trợ.
6. Dân tộc chủ:
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng nhập dân tộc của chủ chương trình chăm sóc trẻ em. Câu hỏi
này được yêu cầu bởi các nhà tài trợ liên bang của chúng tôi.
7. Cuộc đua chủ sở hữu:
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng tham gia cuộc đua của chủ sở hữu chương trình chăm sóc trẻ
em. Câu hỏi này được yêu cầu bởi các nhà tài trợ liên bang của chúng tôi.

8. Giới tính chủ sở hữu:
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng nhập giới tính của CHỦ SỞ HỮU chương trình chăm sóc trẻ
em. Câu hỏi này được yêu cầu bởi các nhà tài trợ liên bang của chúng tôi.
9. Số giấy phép nhà cung cấp (ID nhà cung cấp nếu không có giấy phép):
Đối với các cơ sở chăm sóc trẻ em và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép
khác, vui lòng nhập số từ giấy phép chăm sóc trẻ em của bạn.
Đối vớinhà cung cấp không có giấy phép, vui lòng nhập ID Nhà cung cấp Chương trình Thanh toán
Chăm sóc Trẻ em của bạn.
10. Loại nhà cung cấp
Vui lòng chọn loại nhà cung cấp áp dụng cho loại dịch vụ chăm sóc bạn cung cấp.
•
•

•
•

Nhà cung cấp được cấpphép: Một nhà cung cấp được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
em dưới 24 giờ mỗi ngày cho mỗi trẻ em trong môi trường không phải là khu dân cư.
Nhà cung cấp miễn giấy phép: Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép
theo quy chế Mississippi hoặc các quy định MSDH, bởi vì chúng được quy định và giám sát bởi
một thực thể quản lý riêng biệt, đảm bảo hợp lý về sức khỏe và an toàn. Tình trạng miễn giấy
phép chỉ được xác định bởi Bộ Y tế Tiểu bang Mississippi.
Nhà cung cấp tương đối tại nhà: Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trẻ em mà họ
có liên quan tại nhà của nhà cung cấp. Nếu một nhà cung cấp có liên quan đến bất kỳ đứa trẻ
nào được chăm sóc, họ phải chọn câu trả lời này.
Nhà cung cấp không tương đối tại nhà: Một nhà cung cấp cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
không liên quan đến nhà của nhà cung cấp.

11. Năng lực nhà cung cấp
Các nhà cung cấp được cấp phép nhập vào khả năng từ giấy phép chăm sóc con của bạn. Con số này
phải phù hợp với những gì có trong giấy phép chăm sóc con cái của bạn.
Các nhà cung cấp được miễn giấy phép nhập số cho phép đối với dịch vụ do tổ chức của bạn quyết
định.
TẤT CẢ các nhà cung cấp đã đăng ký (không có giấy phép) nhập 5. Đây là số lượng trẻ em tối đa mà
bạn được phép chăm sóc cho mỗi luật MS.
12. Trạng thái nhà cung cấp
Tất cả các nhà cung cấp nên chọn tùy chọn áp dụng cho chương trình của họ:
•
•

Các chương trình hoạt động sáu giờ trở lên mỗi ngày ít nhất 5 ngày mỗi tuần mỗi tháng
trong các tháng từ tháng 12 đến tháng 5.
Các chương trình bán thời gian hoạt động ít hơn sáu giờ mỗi ngày ít nhất 5 ngày mỗi tuần
mỗi tháng trong các tháng từ tháng 12 đến tháng 5.

13. Chọn tất cả những gì áp dụng-(dịchvụ bổ sung)
Tất cả các nhà cung cấp nên chọn bất kỳ / tất cả các dịch vụ bổ sung được cung cấp.

Lưu ý: Số giấy phép chăm sóc trẻ em của nhà cung cấp PHẢI chỉ ra rằng họ phục vụ trẻ em có nhu cầu
đặc biệt để đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng này. Số giấy phép chăm sóc trẻ em của nhà cung
cấp PHẢI chỉ ra rằng họ cung cấp dịch vụ chăm sóc 24 giờ để đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng
này.
14. Bạn đã hoàn thành thủ tục đăng ký ký quỹ trực tiếp chưa?
Tất cả các khoản tài trợ sẽ được phát hành thông qua tiền gửi trực tiếp. Tất cả các nhà cung cấp
hiện phải nhận tiền gửi trực tiếp từ MDSH để được trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc đăng ký gửi tiền
trực tiếp để nhận được Tài trợ mạnh mẽ chăm sóc trẻ em. Tất cả các nhà cung cấp Chương trình
Thanh toán Chăm sóc Trẻ em đã nhận được một số thông tin liên lạc qua email liên quan đến tiền
gửi trực tiếp.
Đối với các nhà cung cấp Chương trình thanh toán không chăm sóc trẻ em, hãy truy cập
https://app.smartsheet.com/b/form/fd38b1a9ccc44f15b0b1b0ab73ae05fb để bắt đầu quá trình
đăng ký.
15. Sử dụng kinh phí theo kế hoạch (chọn tất cả những gì áp dụng):
Đối với tất cả các nhà cung cấp: vui lòng chọn các danh mục mà bạn dự định sử dụng tài trợ Chăm
sóc Trẻ em Mạnh mẽ. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn không bị
"khóa" vào câu trả lời của bạn cho câu hỏi này; MDHS phải báo cáo phản hồi của bạn cho các nhà tài
trợ của chúng tôi về kế hoạch sử dụng của bạn cho các quỹ này.
16. Vui lòng xem lại mức giá cho mỗi đứa trẻ đã đăng có sẵn tại https://www.mdhs.ms.gov/earlychildhood-care-development/child-care-strong/ để xác định tỷ lệ cho mỗi đứa trẻ áp dụng cho trung
tâm của bạn và nhập số tiền đó dưới đây. Sau đó, bạn sẽ nhân với Dung lượng Nhà cung cấp được
nhập ở trên. Điều này sẽ cho biết lãi suất cơ bản ước tính hàng tháng của bạn. Bất kỳ khoản tiền
thưởng nào bạn đủ điều kiện sẽ được thêm vào số tiền hàng tháng này trong lần tính toán cuối
cùng.
X __

Năng lực của mỗi nhà cung cấp tỷ lệ trẻ em ước tính lãi suất cơ bản hàng tháng

Số tiền chi phí hàng tháng ước tính có đủ để trang trải chi phí hoạt động trung bình hàng tháng được ghi lại ở
trung tâm của bạn không?
Nếu bạn trả lời Không, vui lòng chọn một trong hai tùy chọn sau đây liên quan đến tài trợ dưới đây:
☐ Tôi muốn nhận giải thưởng dựa trên số tiền chi phí ước tính hàng tháng do MDHS cung cấp.

☐ Tôi muốn nộp tài liệu về các chi phí hàng tháng của tôi để xem xét thêm. (Bạn phải bao gồm tài liệu
này với việc nộp đơn này.)
Đối với tất cả các nhà cung cấp, vui lòng nhập tỷ lệ mỗi con cho phép cho loại nhà cung cấp của bạn. Nó sẽ
được nhân với Năng lực nhà cung cấp bạn đã nhập và sẽ cung cấp cho bạn Tỷ lệ cơ bản hàng tháng
ước tính. Các nhà cung cấp được yêu cầu cho biết liệu số tiền này có đủ để trang trải các chi phí hàng
tháng được ghi lại của họ hay không. Nếu lãi suất cơ bản hàng tháng ước tính thấp hơn chi phí hàng
tháng được ghi lại, các nhà cung cấp phải tải lên tài liệu về chi phí hàng tháng của họ để xem xét. Tài liệu nên
bao gồm bằng chứng về chi phí xảy ra hàng tháng. MDHS khuyến nghị các nhà cung cấp tổ chức chi phí của

họ bằng cách sử dụng trang tính nằm ở: https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/family-child-care-

expense-tracking-tool để đạt được chi phí trung bình hàng tháng và sắp xếp các chi phí với các loại
chi phí cho phép của khoản tài trợ.
LƯU Ý: Do hạn chế tài trợ, không nhà cung cấp nào có thể nhận được hơn 400.000 đô la thanh toán cơ bản.
Điều này tương đương với lãi suất cơ bản hàng tháng là $ 66,666,67. MDHS không thể xem xét các tài liệu
cho thấy chi phí hàng tháng vượt quá số tiền này.

17. Chứng nhận/Chứng thực

Phần này chứa các tuyên bố mà các nhà cung cấp phải đồng ý để nhận được tài trợ. Đây là những
quy tắc và yêu cầu bổ sung của Chương trình Chăm sóc Trẻ em mạnh mẽ. Các nhà cung cấp phải ban
đầu hoặc thêm dấu kiểm bên cạnh mỗi câu lệnh để hoàn thành đơn đăng ký.

Ghi chú chung:
Thông tin mới nhất về chương trình Child Care Strong được đặt trên website tại:
https://www.mdhs.ms.gov/early-childhood-care-development/child-care-strong/. Vui lòng sử dụng
thông tin này như một nguồn lực để hỗ trợ bạn tham gia thành công vào chương trình Chăm sóc trẻ em
mạnh mẽ.
Đối với tất cả các câu hỏi về chương trình, vui lòng gửi email ChildCareStrong@mdhs.ms.gov

