
 

 “An toàn, sức khỏe và độc lập cho tất cả người dân Oregon” 
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TRẢ LỜI: Thông tin mới về chương trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) 
dành cho các gia đình 
 
Kính gửi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, 
  
Cảm ơn bạn đã tạo nên sự khác biệt cho trẻ em và gia đình ở Oregon. Lá thư này đề cập đến tính đủ 
điều kiện tham gia chương trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC). Quá trình thanh 
toán cho các nhà cung cấp và gia đình sẽ vẫn giữ nguyên. Những thay đổi sau sẽ bắt đầu vào ngày 1 
tháng 1 năm 2023: 

• Hầu hết các gia đình sẽ nhận được thêm giờ chăm sóc trẻ. Điều này sẽ không thay đổi cách 
bạn lập hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc hoặc mức  hoàn trả. 

• Sinh viên không đi làm có thể nhận trợ cấp ERDC và tất cả sinh viên sẽ nhận được số giờ học 
tương đương với số giờ chăm sóc trẻ em của mình. 

• Tất cả người chăm sóc có thể nghỉ phép tới 3 tháng để chăm sóc trẻ sơ sinh và vẫn nhận 
được ERDC. 

• Gia đình có 2 người chăm sóc có thể nhận số giờ chăm sóc trẻ cho thời gian ngủ khi người 
chăm sóc làm việc ca đêm. 

• Người chăm sóc có thể sử dụng ERDC khi chăm sóc bản thân hoặc trẻ bị ốm do những thay 
đổi đối với diện nghỉ phép vì lý do y tế và tìm kiếm việc làm. 

Tất cả gia đình nhận trợ cấp ERDC sẽ nhận được thư thông báo về những thay đổi này. Vui lòng chia sẻ 
thông tin mới này với các nhà cung cấp và gia đình khác ở gần bạn. 

Lưu ý rằng hiện tại, những thay đổi này không áp dụng cho các gia đình đang nhận dịch vụ chăm sóc 
trẻ em thông qua chương trình TANF. 
 
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với:   
 

Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em: Liên hệ với văn phòng ODHS tại địa phương của bạn 
Các khoản thanh toán dịch vụ chăm sóc trẻ em: Gọi cho Đơn Vị Thanh Toán Trực Tiếp (Direct 
Pay Unit) theo số 1-800-699-9074, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều. 
Câu hỏi chung: customerservice.dpu@odhs.oregon.gov 
 

Cảm ơn bạn, 
 
Chính Sách Chăm Sóc Trẻ Em thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon 
 


