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DANH SÁCH KIỂM ĐƠN XIN HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ  
(CHILD CARE ASSISTANCE, CCAP) 

Để hoàn tất đơn xin hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ (CCAP), quý vị cần cung cấp bằng chứng về một số thông tin quý vị khai 
cho chúng tôi trong đơn xin của mình. Danh sách kiểm này sẽ giúp quý vị biết mình cần thu thập những giấy tờ nào. 

Quý vị đã thu thập và nộp những giấy tờ sau chưa? 

o Tuổi/Quan hệ: giấy khai sinh, giấy chứng nhận rửa tội, hoặc giấy chứng sanh của bệnh viện của 
người được bao gồm hoặc nếu không phải con của quý vị, giấy chứng sanh để chứng minh đứa trẻ có 
quan hệ như thế nào với quý vị. 

o Tình trạng Nhập cư: nếu không phải công dân Hoa Kỳ, mẫu đơn hoặc thẻ USCIS chứng minh rằng 
người này nhập cư hợp pháp. 

o Lương bổng: bốn (4) cuống phiếu lương hoặc tờ khai của chủ lao động gần đây nhất trong vòng 45 
ngày kể từ ngày nộp đơn cho mỗi người lao động có trong hộ gia đình. 

o Tự kinh doanh: bản kê khai thuế thu nhập, hồ sơ bán hàng, hồ sơ thuế theo quý, và/hoặc bảng 
lương cá nhân. 

o Thu nhập khác: xác minh đóng góp, tiền nuôi con, tiền cấp dưỡng vợ chồng, An sinh Xã hội, SSI, VA, 
tiền hưu trí, Trợ cấp Thất nghiệp (Unemployment Compensation, UCB), thư trao giải, lệnh tòa, và/hoặc 
tờ khai từ những người đóng góp. 

o Thu nhập đã chấm dứt trong vòng 3 tháng qua: “phiếu hồng”, thông báo chấm dứt hoặc tờ 
khai của chủ lao động trước đây (kèm thông tin liên lạc), thông báo chấm dứt hoặc tờ khai cho bất cứ 
nguồn thu nhập nào đã kết thúc. 

o Tiêm chủng: hồ sơ tiêm chủng hoặc bệnh án (nếu tiêm chủng không thể áp dụng được vì lý do tôn 
giáo, cần có tờ khai của phụ huynh hoặc về các lý do y khoa, cần có tờ khai của bác sĩ) 

o Học tại Trường và/hoặc Học Nghề: tờ khai từ một trường được ủy nhiệm hoặc một chương trình 
dạy nghề toàn thời gian hoặc bán thời gian, số giờ theo học mỗi tuần, và ngày dự kiến hoàn tất khóa 
học cho bất cứ cá nhân nào cần dịch vụ chăm sóc trẻ để có thể đến trường và/hoặc học nghề. 

Nếu cần có bất cứ thay đổi nào sau khi đã nộp đơn xin CCAP, quý vị sẽ cần hoàn tất thêm đơn Báo cáo về 
Thay đổi (Report of Changes) CCAP 10. Đơn này có tại www.louisianabelieves.com/early-childhood 
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