
Nếu đang đi làm hoặc đi học từ 20 giờ trở xuống mỗi tuần, người chăm sóc 
sẽ tự động nhận được 20 giờ chăm sóc trẻ mỗi tuần, cũng như 5 giờ bổ sung 
mỗi tuần cho thời gian đi lại.

Nếu đang đi làm hoặc đi học từ 20 giờ trở lên và tối đa 40 giờ mỗi tuần, 
người chăm sóc sẽ tự động nhận được 40 giờ chăm sóc trẻ mỗi tuần, cũng 
như 10 giờ bổ sung mỗi tuần cho thời gian đi lại.

đến  

Số giờ đi làm hoặc 
đi học mỗi tuần

chăm sóc 
trẻ một tuần

Thời gian đi làm 
hoặc đi học

Giờ chăm sóc trẻ

Trung bình, gia đình sẽ nhận 
được nhiều giờ chăm sóc trẻ hơn

Sinh viên tại trường
đại học đủ điều kiện 
nhận hỗ trợ tài chính 

liên bang.

Học sinh ghi danh 
vào các lớp trung

học hoặc GED

Học sinh viên không có
việc làm có thể nhận ERDC
nếu đáp ứng tất cả �êu 
chí đủ điều kiện khác.

. 

 

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào về �nh 
đủ điều kiện của ERDC đối với Chính 
Sách Chăm Sóc Trẻ Em tại:
childcare.policy@odhsoha.oregon.gov 

Thời gian trên 
lớp một tuần

chăm sóc 
trẻ một tuần

Số giờ bổ sung cho thời gian học nằm trong cách �nh 20 hoặc 40 giờ.

thời gian trong 
lớp học một tuần

chăm sóc 
trẻ một tuần

đến

Học sinh đủ điều kiện
nhận thời gian học.

Người tham gia ERDC 
có thể �ếp tục sử dụng 
các quyền lợi chăm sóc 

trẻ em khi nghỉ phép 
để chăm sóc một 
người nào đó bên 

ngoài gia đình của họ.

Người mới đăng ký 
tham gia ERDC có thể 
nghỉ phép vì lý do y tế 
đối với �nh trạng của 
mình hoặc của con. 

Người tham gia 
ERDC sẽ đủ điều 
kiện nghỉ phép vì 

lý do y tế để chăm 
sóc trẻ bị ốm. 

Cha mẹ đủ điều kiện 
nghỉ phép vì lý do y 
tế khi sinh con mà 

không cần cung cấp 
giấy tờ cho 3 tháng 
nghỉ phép đầu �ên. 

Thay Đổi Đối Với Diện Được
Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế
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