
Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ 
(CCAP) cho Gia đình Louisiana

Để hỗ trợ tất cả các gia đình tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em 
chất lượng cao, Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em (CCAP) 
cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp 
trong khi họ đang làm việc, đi học, ghi danh vào trường học 
hoặc tích cực tìm kiếm việc làm. 

LỜI KHUYÊN CHỌN NHÀ CUNG  
CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ  

EM CHẤT LƯỢNG CAO
 ¿ 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 
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 phí hàng ngày giảm xuống hoặc thấp hơn mức tối đa 
của tiểu bang để tránh các chi phí tự trả bổ sung.

 ¿ Tìm đánh giá Chất lượng Cao trên 
Louisiana School Finder.
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Bây giờ bạn (và các thành viên khác trong gia đình, 
nếu có) đã nộp đơn xin CCAP trực tuyến hoàn chỉnh 
và cho biết bạn hiện đang tìm kiếm việc làm hoặc 
đào tạo, đây là các bước tiếp theo của bạn.

Bạn sẽ có 30 ngày theo lịch để hoàn thành và gửi 
các tài liệu sau để xác định tính đủ điều kiện cho 
các gia đ ình tích cực tìm kiếm việc làm hoặc ghi 
danh vào trường hoặc một chương trình đào tạo. 

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

 ¿ Tuổi/Mối quan hệ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận rửa tội, 
hoặc giấy chứng sanh của bệnh viện của trẻ được yêu cầu 
hoặc nếu không phải con của bạn, giấy chứng sanh để 
chứng minh đứa trẻ có quan hệ như thế nào với bạn.

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

 ¿ Số an sinh xã hội (Tùy chọn): Cần Thẻ an sinh xã hội cho 
mỗi trẻ. 

 ¿ Xác nhận để tích cực tìm kiếm việc làm: Phải gửi xác nhận 
Tài khoản HIRE đang hoạt động  của bạn (và các thành 
viên khác trong gia đình nếu có) từ Ủy ban Lực lượng 
Lao động Louisiana

Bây giờ bạn đã được xác định đủ điều kiện nhận trợ 
cấp CCAP trong khoảng thời gian 90 ngày, đây là 
các bước tiếp theo của bạn.

Bạn được yêu cầu gửi các tài liệu sau trong thời 
gian chứ ng nhận 90 ngày để nhận được toàn bộ 
12 tháng phúc lợi CCAP.

Nhân viên CCAP sẽ cố gắng xác nhận chương trình đào tạo 
việc làm, trường học hoặc việc làm của bạn bằng cách sử 
dụng những điều sau đây:

 ¿ Xác nhận Thu nhập: Lương bổng: bốn (4) cuống phiếu 
lương hoặc tờ khai của chủ lao động gần đây nhất cho mỗi 
người lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

 ¿ Tình trạng đang Đi học hay Huấn luyện Nghề nghiệp: Xác 
nhận 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.

LỜI KHUYÊN KHI CHUẨN BỊ  
HỒ SƠ XIN VIỆC

 ¿ Chọn định dạng hồ sơ xin việc phù hợp nhất với bạn.

 ¿ Bao gồm tên của bạn và thông tin liên hệ hiện tại.

 ¿ Liệt kê các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và thành tích 
của bạn.

 ¿ Tạo sơ yếu lý lịch của bạn để thích hợp với công việc bạn 
đang ứng tuyển vào thời điểm đó.

 ¿ Tạo Thư xin việc để cho một nhà tuyển dụng tiềm năng 
biết lý do tại sao các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn 
sẽ phù hợp nhất với công việc bạn mong muốn.

 ¿ Luôn hiệu đính Thư xin việc và Sơ yếu lý lịch của bạn cho 
các lỗi ngữ pháp. 

 

LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH CHUẨN BỊ CHO 
 MỘT CUỘC PHỎNG VẤN XIN VIỆC

 ¿ Nghiên cứu vị trí và mục tiêu / sứ mệnh của công ty.

 ¿ Thực hành tổng quan "Giới thiệu về tôi" của bạn.

 ¿ Chuẩn bị câu hỏi cho người phỏng vấn

 ¿ Chuẩn bị trả lời tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho 
công việc.

 ¿ Hãy cân nhắc trang phục của bạn trước.

 ¿ Cảm ơn người phỏng vấn đã xem xét bạn.

TÀI NGUYÊN CHO CÁC GIA ĐÌNH 
TÌM KIẾM VIỆC LÀM 

 • 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

 › Tạo hồ sơ với Tên Người dùng và mật khẩu

 › Tạo hồ sơ xin việc để tìm việc

 › Người nộp đơn phải tìm kiếm việc làm mỗi ngày

• Hướng dẫn Tìm Việc HIRE: 
www.louisianaworks.net/hire 
Cung cấp thông tin cách sử dụng HIRE

 • Văn phòng Louisiana cung cấp hỗ trợ dịch vụ việc làm: 
www.laworks.net 
Cung cấp địa điểm Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ, số điện 
thoại và giờ hoạt động cho mỗi giáo xứ.

www.louisianabelieves.com
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