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Bạn cảm thấy được chào đón 
khi bạn vào nơi cư trú của 

trung tâm hoặc nhà cung cấp 
tại nhà và giáo viên đang 

tương tác và giúp đỡ trẻ em

Trẻ em được 
khuyến khích 

chơi cùng nhau 
và giáo viên 
giúp trẻ giải 

quyết xung đột.

Tất cả nhân viên 
đều có liên kết 

giáo dục và kiến 
thức chuyên môn 
trong phát triển 

mầm non.

Giáo viên giám sát cẩn thận tất cả trẻ 
em và trẻ em tham gia vào cả các hoạt 
động vui chơi trong nhà và ngoài trời.

Tất cả nhân viên đều 
có liên kết giáo dục và kiến 

thức chuyên môn trong phát 
triển Không gian vật lý đủ 

lớn để chứa tất cả trẻ em và 
kích thước nhóm thích hợp; 

tỷ lệ nhân viên giảng dạy 
so với trẻ em được duy 

trì mọi lúc.

Giáo viên được 
đào tạo trong 
chương trình 

giảng dạy của 
chương trình.

Môi trường vật lý của trung tâm hoặc nhà 
cung cấp tại nhà là an toàn và lành mạnh. 

Bộ dụng cụ sơ cứu, bình chữa cháy, báo cháy 
và các thiết bị an toàn khác được lắp đặt, cập 

nhật và có sẵn. Trung tâm hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ tại nhà đã đăng Một Kế hoạch 

Chuẩn bị Khẩn cấp và các phương tiện 
để liên hệ với (các) cha mẹ hoặc 

người giám hộ của trẻ.

Cố gắng chọn một nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em có tỷ lệ hàng ngày 
giảm xuống hoặc thấp hơn mức tối đa 
của tiểu bang để tránh các chi phí tự 

trả bổ sung.
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Bây giờ bạn đã gửi đơn đăng ký CCAP, 
các bước tiếp theo như sau.

Bạn sẽ có tối đa 90 ngày theo lịch để hoàn thành 
và gửi các tài liệu sau để tiếp tục nhận dịch vụ. 

Nhân viên CCAP sẽ cố gắng xác thực tình trạng đủ điều 
kiện của bạn bằng cách sử dụng những điều sau:

 ¿ Xác nhận bằng thư hoặc lời nói về môi trường sống 
hiện tại của bạn.

 ¿ Bằng chứngTuổi/Mối quan hệ như là giấy khai sinh, 
giấy rửa tội, hay giấy bệnh viện chứng nhận ngày sinh của 
trẻ được nêu trong đơn. Nếu trẻ không phải là con bạn, 
hồ sơ sinh phải được nộp để chứng minh đứa trẻ có liên 
quan đến bạn như thế nào.

 ¿ Hồ sơ Tiêm chủng hồ sơ của bác sĩ hoặc tiêm cho mọi trẻ 
em trong gia đình cần được chăm sóc.

 ¿ Xác nhận Thu nhập bao gồm bốn (4) cuống séc lương 
cuối cùng có ngày trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp 
hoặc bản sao kê của chủ lao động cho mỗi người.

 › Nếu không làm việc trong vòng ba tháng qua, hãy gửi 
thư ly thân cho thấy ngày chấm dứt hoặc thư từ bất 
kỳ chủ lao động nào trong quá khứ.

 › Đồng thời nếu không đi làm, hãy nộp xác nhận 
thông tin Tài khoản HIRE từ Ủy ban Lực lượng 
Lao động Louisiana. 
www.louisianaworks.net/hire  

 ¿ Xác nhận Đi Học hay Học Nghề như tuyên bố từ trường 
học hoặc chương trình đào tạo nghề cung cấp tình 
trạng ghi danh hiện tại hoặc số giờ tham dự mỗi tuần.

 ¿ Có yêu cầu Thẻ An sinh Xã hội cho mỗi trẻ, nhưng 
tùy chọn. 

 ¿ Khu Học chánh Địa phương của Cơ quan Giáo dục Địa 
phương (LEA)

 › Nhân viên Điều phối Vô gia cư LEA phải nhận liên lạc 
từ trường học của con bạn để giúp cả gia đình bạn có 
thêm tài nguyên.

 › Nếu quý vị có thêm con đang học tại một trường học 
ở Louisiana, hãy đảm bảo liệt kê TẤT CẢ những đứa trẻ 
trong Bảng câu hỏi cư trú của học sinh có trong Gói 
Ghi danh Trường học mà bạn sẽ nhận được từ LEA.

 › Nhân viên CCAP sẽ làm việc với LEA với tư cách là đối 
tác để hỗ trợ tạo điều kiện cho các lợi ích CCAP và các 
nguồn lực bổ sung.

Tài nguyên Sở giáo dục 
Đào tạo Lousiana

 • Sở giáo dục Đào tạo Lousiana Trung tâm Liên Lạc Cung 
cấp hỗ trợ cho phụ huynh về quy trình nộp đơn CCAP. 
Gọi 1-877-453-2721.

 • Tìm Trường & Trung tâm Louisiana 
www.louisianaschools.com  
Cung cấp thông tin quan trọng về các trung tâm chăm 
sóc trẻ em chất lượng và dịch vụ trường học 

 • Liên lạc Vô gia cư của Học khu Địa phương (LEA) và 
các dịch vụ giáo dục tại: 
www.louisianabelieves.com/resources/library/
school-policy

CÁC TÀI NGUYÊN HỮU ÍCH KHÁC 

 • 211 United Way: www.louisiana211.org 

 • Đường dây Trợ giúp khắp Tiểu bang: GỌI 211 
Cung cấp các nguồn lực cập nhật cho tất cả các gia đình 
đang khủng hoảng; đặc biệt là nhà ở chuyển tiếp địa 
phương, nơi trú ẩn, tư vấn và các dịch vụ y tế

 • Các Dịch vụ Bộ Dịch vụ Trẻ em và Gia đình Louisiana: 
www.dss.state.la.us 
Cung cấp hỗ trợ cho các gia đình trong khủng hoảng 

 › SNAP cung cấp tiền hàng tháng để mua thực phẩm 

 › STEP cung cấp cơ hội nhận được đào tạo nghề và các 
dịch vụ hỗ trợ công việc 

 › FITAP cung cấp tiền mặt cho các gia đình có trẻ em 
cần hỗ trợ tài chính

 • Thống kê Quan trọng Louisiana:  
www.vitalrecordsonline.com 
Cung cấp thông tin giấy khai sinh

 • Ủy ban Nhân lực Louisiana: 
www.louisianaworks.net/hire  
Cung cấp thông tin để đăng ký Tài khoản HIRE và 
các cơ hội việc làm tiềm năng

 • Danh sách toàn Tiểu bang của các Trung tâm 
Ngân hàng Thực phẩm: 
www.feedingamerica.org 
Cung cấp tài nguyên cho thực phẩm khẩn cấp

 • Thông tin và Đơn Medicaid: 
www.ldh.la.gov 
Hỗ trợ các gia đình với các lựa chọn bảo hiểm y tế

 • Các Địa điểm Văn phòng An sinh Xã hội: 
www.ssofficelocation.com 
Cung cấp thông tin để nộp đơn xin số an sinh xã hội, phúc 
lợi an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung, bảo vệ bảo 
hiểm bệnh viện và trợ giúp với chi phí theo toa Medicare
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