
5 lý 
do hàng đầu để các nhà cung 
cấp được cấp phép tham gia 

vào chương trình ERDC
Chương trình ERDC đang có các thay đổi, bao gồm tỷ lệ thanh 
toán cho nhà cung cấp cao hơn, các khoản đồng thanh toán 
phải chăng hơn và hướng đến các phê duyệt về giờ bán thời 
gian hoặc toàn thời gian cho các gia đình.

Vì sao nên cân nhắc nhận ERDC bây giờ?
 Tùy chọn lập hóa đơn vào đầu tháng và chuyển sang 
thanh toán dựa trên đăng ký sẽ giúp các khoản thanh 
toán ERDC dễ dự đoán, đáng tin cậy và ổn định hơn cho 
các nhà cung cấp.

Vì quý vị đã được cấp phép nên việc bắt đầu tham gia ERDC 
sẽ nhanh chóng và dễ dàng! Hoàn tất Mẫu Thông tin Nhà 
cung cấp và quý vị có thể được duyệt để phục vụ các gia 
đình đủ điều kiện chỉ trong vài ngày.

Quý vị sẽ có thể giúp nhiều gia đình có thu nhập thấp tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc trẻ, một ưu tiên của nhiều nhà cung cấp. Ngoài ra, quý 
vị có thể phục vụ các gia đình ERDC trong khi tham gia vào chương 
trình Preschool Promise và các chương trình chăm sóc trẻ khác.

 Đơn vị Thanh toán Trực tiếp sẵn sàng hỗ trợ quý vị thông qua 
quy trình niêm yết ERDC và chuyên gia nhà cung cấp của họ có 
thể hỗ trợ liên tục khi bạn có thắc mắc về chương trình ERDC 
hoặc các khoản thanh toán.

Quý vị có thể đã có những gia đình đủ điều kiện tham gia chương 
trình, đặc biệt là với việc mở rộng điều kiện gần đây. Chấp nhận 
ERDC sẽ cho phép quý vị trông nom những trẻ đó đồng thời giảm 
gánh nặng chi phí chăm sóc trẻ cho những gia đình đó.

Quý vị câu hỏi khác? Hãy liên hệ theo địa chỉ customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us.

“Việc trở thành nhà cung cấp ERDC 
được cấp phép đã cải thiện việc kinh 
doanh của tôi theo nhiều cách. Việc 
có thể cung cấp cho các gia đình 
cơ hội nhận trợ giúp chi trả chi phí 
chăm sóc con cái của họ đã là một 
thành công lớn. ERDC giúp các gia 
đình lao động như chúng tôi đủ khả 
năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc 
trẻ chất lượng. Tôi đánh giá cao dịch 
vụ liền mạch cũng như phản hồi và 
thanh toán kịp thời của ERDC.”

— Jaecie Lopez, Wiggles and Giggles 
Day Care, Ontario, Ore.

Trong vài năm qua, chúng 
tôi đã giúp chương trình 
này hoạt động hiệu quả hơn 
cho các nhà cung cấp và 
gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục cải thiện chương trình 
ERDC khi chương trình này 
chuyển sang Bộ phận Chăm 
sóc và Học tập Sớm mới vào 
ngày 1 tháng 7 năm 2023.




