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Chương trình thực phẩm chăm sóc người lớn và 
trẻ em của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dành cho các 

Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình 
 

 Chương trình thực phẩm chăm sóc người lớn và trẻ em của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là 
gì? 

Chương trình này bồi hoàn cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ một phần chi phí bữa ăn cho 
trẻ em và đảm bảo các bữa ăn bổ dưỡng và cân đối. Chương trình cũng thực hiện giáo dục về 
dinh dưỡng cho các nhà giữ trẻ và trẻ em. Chương trình Thực phẩm dành cho người lớn và 
trẻ em là một chương trình được liên bang tài trợ. Tiền đóng thuế của quý vị sẽ quay lại cộng 
đồng khi quý vị tham gia chương trình này. 

 Trẻ em được hưởng lợi như thế nào? 

Nghiên cứu cho ta thấy tầm quan trọng của dinh dưỡng tốt và chăm sóc trẻ em có chất lượng 
cho phát triển khả năng nhận thức. Hồ sơ theo dõi tính hiệu quả của chương trình thực phẩm 
là một nguồn tư liệu quan trọng giúp đảm bảo một tương lai lành mạnh và hiệu quả cho trẻ em 
của tiểu bang Oregon. 

 Tôi đăng ký vào chương trình thực phẩm này như thế nào? 

Liên hệ với một nhà tài trợ cho Nhà giữ trẻ gia đình. Để tìm một nhà tài trợ trong khu vực của 
bạn tham khảo danh sách Nhà Tài Trợ Oregon cho Nhà giữ trẻ gia đình. Một đại diện của Nhà 
tài trợ sẽ đặt lịch hẹn đến thăm nhà bạn. Trong chuyến thăm này họ sẽ giải thích những quy 
tắc, yêu cầu và giúp bạn đăng ký để tham gia chương trình. Bạn chỉ có thể đăng ký với một nhà 
tài trợ. 

 Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình nào thì thuộc diện đủ điều kiện? 

 Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đã có chứng chỉ và đăng ký với OCC. 

 Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có tên trong DHS. 

 Ghi chú: các trường mầm non đã ghi danh trong OCC thì không thuộc diện tham gia trong 
Chương trình tài trợ cho Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ này. 

 Làm giấy tờ chứng từ có khó khăn gì không? 

Không. Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ cần lưu sổ sách chứng từ đơn giản. Sổ sách ghi lại các 
loại thực phẩm cho các cháu ăn, các bữa mỗi đứa trẻ được ăn, và sổ theo dõi chuyên cần và 
ghi danh. Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ cũng thu lại tờ khai ghi danh tham gia chương trình thực 
phẩm trẻ em từ phụ huynh. Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hàng tháng gửi hồ sơ chương trình 
thực phẩm đến các nhà tài trợ. 

 

 Tôi cần phải nuôi nấng trẻ em thế nào để được hoàn phí các bữa ăn? 

Bữa ăn phải đáp ứng những yêu cầu đơn giản. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải cho trẻ 
ăn nhiều món đa dạng và Nhà tài trợ của quý vị sẽ gửi quý vị thông tin chi tiết. Một bữa ăn 
sáng kiểu mẫu có thể là: sữa, chuối, và ngũ cốc. Các nhà tài trợ sẽ gửi tới quý vị công thức 
nấu ăn và ý tưởng cho thực đơn, một danh mục các loại thực phẩm được tính vào chương 
trình này, và một biểu đồ thực phẩm dễ đọc cho quý vị thấy rõ những yêu cầu bữa ăn. 

 Tôi được hoàn chi phí bao nhiêu xuất ăn mỗi ngày? 

Nhà cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ em có thể yêu cầu hoàn phí tối đa xuất ăn 2 bữa chính và 1 
bữa ăn nhẹ HOẶC 2 bữa ăn nhẹ và 1 bữa ăn chính chỗ mỗi đứa trẻ mỗi ngày. Một số nhà 



cung cấp có thể nhận được hoàn phí cho một số xuất ăn phục vụ cho con cái mình. Nhà tài trợ 
sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ để xem có đủ điều kiện hay chưa. 

 Tôi cần phục vụ loại bữa ăn gì nếu tôi không nằm trong Chương trình thực phẩm Chăm 
Sóc Người lớn và Trẻ em của USDA? 

Văn phòng Chăm sóc trẻ em (OCC) yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình và 
các nhóm gia đình có giấy phép phải cung cấp, hoặc đảm bảo có sẵn bữa ăn và đồ ăn nhẹ đáp 
ứng hướng dẫn của CACFP. 

 

Vì quý vị phục vụ các bữa ăn được CACFP phê duyệt tuân thủ theo giấy phép đăng ký rồi, nên 
quý vị có thể muốn xem xét chương trình ích lợi này có giúp đỡ gì cho ngân sách thực phẩm của 
quý vị. 

 Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền hoàn phí? 

Nhà cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ được phân loại thành Loại 1 hoặc Loại 2, dựa trên yếu tố thu 
nhập. Đối với giai đoạn ngày 01 tháng 7 -2014, đến hết ngày 30 tháng 6 -2015, tỷ lệ hoàn phí 
cho các suất ăn đủ điều kiện phục vụ là: 

 

Phí hoàn trả: (tất cả tính bằng đô la hoặc phân số của đô la) 

 

Suất điểm tâm Suất trưa & suất tối Suất ăn bổ sung 
(ăn nhẹ)  

LOẠI 1 LOẠI 2 LOẠI 1 LOẠI 2 LOẠI 1 LOẠI 2 

$1.31 0.48 ¢ $ 2.47 $ 1.49 0.73 ¢ 0.20 ¢ 

 

 Khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoàn phí? 

Nói chung, 4-6 tuần sau khi quý vị đệ trình hồ sơ của mình đến nhà tài trợ. Nhà tài trợ gửi 
séc thanh toán đến nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình trong vòng 5 ngày làm việc tính 
từ lúc họ nhận được tiền chuyển đến từ Sở Giáo dục Oregon. 

 
Hãy vào trang chủ của ODE: www.ode.state.or.us/services/nutrition/cacfp 

 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với khách hàng, nhân viên của mình, và 
người xin việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, tình 
dục, giới tính, tôn giáo, oán thù, và nơi có thể áp dụng cả quan điểm chính trị, tình trạng hôn 
nhân, tình trạng gia đình hoặc cha mẹ, khuynh hướng tình dục, hoặc tất cả hoặc một phần thu 
nhập của cá nhân có nguồn gốc từ bất kỳ chương trình hỗ trợ công cộng nào, hoặc bảo vệ các 
thông tin di truyền trong việc làm hay trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động do Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ thực hiện hoặc tài trợ. (Không phải tất cả phân biệt đối xử bị nghiêm cấm này 
được áp dụng cho tất cả các chương trình và/hoặc những hoạt động việc làm.) 
 
Nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại đến chương trình Dân Quyền về phân biệt đối xử, hãy hoàn tất 
mẫu đơn khiếu nại bị phân biệt đối xử của Chương trình USDA, tìm trực tuyến tại 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, hoặc tại bất kỳ văn phòng nào của USDA, 
hoặc gọi (866) 632-9992 để yêu cầu lấy mẫu đơn. Bạn cũng có thể viết một lá thư có tất cả thông 
tin yêu cầu trong mẫu. Gửi đơn khiếu nại theo mẫu đã ghi hoặc thư cho chúng tôi bằng bưu điện 
đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Giám đốc, Văn phòng Xét xử, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, DC 20250-9410, bằng fax (202) 690-7442 hoặc email: program.intake@usda.gov  
 
Những người bị điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật tiếng nói có thể liên hệ với USDA thông qua 
Dịch vụ Chuyển tiếp cuộc gọi Liên bang tại số máy (800) 877-8339; hoặc (800) 845-6136 (tiếng 
Tây Ban Nha). USDA là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng và tuyển dụng lao động. 
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