
Con cái của người làm việc trong 
các ngành nghề thiết yếu giờ đây có 
thể đủ điều kiện để ghi danh vào 
chương trình hỗ trợ Chăm sóc Trẻ 
em trong Tình huống Khẩn cấp

CHO 
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TƯƠNG LAI 
TƯƠI SÁNG 

HƠN

ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN GHI DANH, BẠN PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU SAU

Gia đình bạn 
không làm việc 

từ xa.

Gia đình bạn phải có người 
chăm sóc con cái mới có thể 

tiếp tục làm công việc của 
mình trong ngành nghề 

thiết yếu.

 

Tìm hiểu thêm tại https://www.chs-ca.org/for-families/child-care-referrals.

Bạn có phải là người làm 
việc trong các ngành nghề 
thiết yếu trong thời gian 
diễn ra tình trạng khẩn 
cấp COVID19- không ?

Con cái của bạn giờ đây có 
thể đủ điều kiện để ghi 

danh vào chương trình hỗ 
trợ chăm sóc trẻ em trong 

tình huống khẩn cấp.

√

Làm việc trong các ngành 
nghề thiết yếu theo định 

nghĩa của tiểu bang 
California.

Nếu gia đình bạn là gia đình có 
đầy đủ cả vợ cả chồng thì cả hai 
vợ chồng bạn/người chăm sóc 

phải là người làm việc trong các 
ngành nghề thiết yếu hoặc một 
trong hai người không thể chăm 

sóc con cái do mất khả năng.

Nếu đáp ứng các yêu cầu trên, 
bạn có thể đủ điều kiện ghi 
danh và nhận được dịch vụ 
chăm sóc con cái trong tình 
trạng khẩn cấp cho đến 

2020/6/30 .

Đăng ký nhanh tại at 
www.chs-ca.org hoặc 
gọi (888) CHS4-KIDS
Thứ Hai đến Thứ Sáu
9:00 sáng - 3:30 chiều.

Nếu bạn cần được hỗ trợ tìm người trông trẻ, bạn có thể tìm một nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu 
của mình thông qua Chương trình Giới thiệu và tài nguyên CHS (CHS Resource and Referral Program).


