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Quỹ cứu trợ chăm sóc 
trẻ em năm 2022 
GHI LẠI CHI PHÍ VÀ CHUẨN 
BỊ CHO VIỆC GIÁM SÁT

Giới thiệu về Quỹ cứu trợ chăm 
sóc trẻ em năm 2022
Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp Texas, đặc biệt là 
những doanh nghiệp trong ngành chăm sóc trẻ em. Năm 2021, Ủy ban Lực lượng 
Lao động Texas (TWC) đã giới thiệu Quỹ Cứu trợ Chăm sóc Trẻ em (CCRF) để giúp 
các doanh nghiệp chăm sóc trẻ em như của bạn phục hồi sau đại dịch.

TWC hiện đang tung ra vòng tài trợ thứ hai vào đầu năm 2022 để giúp xây dựng lại 
chương trình chăm sóc trẻ em của bạn mạnh mẽ hơn trước để doanh nghiệp của 
bạn có thể phát triển mạnh trong nền kinh tế sau đại dịch. Cũng như vòng tài trợ 
đầu tiên, Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 2022 hoàn lại cho các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em hội đủ điều kiện một số chi phí liên quan đến kinh doanh và 
tài liệu, lần này là cho các chi phí hợp lệ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 
tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Công Tác Giám Sát của Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 
Các nhà cung cấp được chấp thuận cho CCRF 2022 sẽ nhận được tổng giải thưởng 
của họ qua bốn lần thanh toán hàng quý bằng nhau. Sau khi đăng ký thành công, 
không cần thực hiện thêm hành động nào để nhận được khoản thanh toán đầu tiên. 
Các khoản thanh toán thường sẽ được phát hành trong vòng bảy ngày kể từ ngày 
phê duyệt đơn đăng ký. Tuy nhiên, để nhận được khoản thanh toán thứ hai, thứ ba 
và thứ tư, trước tiên các nhà cung cấp sẽ phải báo cáo về cách họ đã sử dụng quỹ 
CCRF mà họ đã nhận được. Vì vậy, bạn phải báo cáo về cách bạn đã chi tiêu khoản 
thanh toán đầu tiên của mình trước khi nhận được khoản thanh toán thứ hai. Báo 
cáo cuối cùng phác thảo các khoản chi tiêu của bạn cũng sẽ được yêu cầu không 
muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2023. 
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Các báo cáo sẽ hỏi bạn số tiền bạn đã chi tiêu trong các hạng mục sau:

• Chi phí nhân sự

• Khoản bổ sung tiền công một lần cho nhân viên

• Tiền thuê/tiền thế chấp/dịch vụ tiện ích

• Thiết bị bảo hộ cá nhân, dịch vụ vệ sinh và các biện pháp đảm bảo an toàn và sức 
khỏe khác

• Thiết bị/vật tư để ứng phó với đại dịch

• Hàng hóa/dịch vụ cần thiết để duy trì hoặc tiếp tục các dịch vụ chăm sóc trẻ em

• Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và nhân viên

• Học phí/các khoản đồng thanh toán do phụ huynh chi trả

• Khác (nhà cung cấp cần mô tả các mục đích sử dụng tiền tài trợ khác)

Công Tác Giám Sát của Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em
Một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được lựa chọn sẽ được yêu cầu 
tham gia vào quá trình giám sát TWC, trong quá trình này, tài liệu sẽ được xem 
xét để xác minh rằng quỹ đã được chi cho các chi phí cho phép. Nếu được TWC 
lựa chọn làm đối tượng kiểm tra thì nhà cung cấp bắt buộc phải tham gia 
kiểm tra. Quý vị nên thực hiện các bước để ghi lại chi phí một cách hợp lý ngay 
từ bây giờ vì các chương trình chăm sóc trẻ em được chọn tham gia kiểm tra phải 
cung cấp hồ sơ cho TWC trong vòng 15 ngày kể từ ngày được thông báo, 
nếu không sẽ có thể phải hoàn lại tiền tài trợ. Cho dù quý vị có được chọn tham gia 
kiểm tra hay không thì các chương trình chăm sóc trẻ em đều phải lưu giữ hồ sơ 
trong ba (3) năm sau khi quỹ cứu trợ kết thúc. Điều này bao gồm biên lai, hóa đơn 
và các tài liệu khác hỗ trợ cách sử dụng tất cả các khoản tiền.

Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các loại chi phí được xem là có thể chi 
trả bằng quỹ cứu trợ, cách đảm bảo có được chứng từ thích hợp về các chi phí này 
và những việc sẽ được thực hiện trong quá trình kiểm tra, nếu quý vị được chọn.

Quý vị có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật bất cứ lúc nào nếu có thắc mắc 
chung về việc giám sát. Các tài nguyên khác có trên trang web childcare.texas.gov 
và trên trang này, quý vị cũng có thể đăng ký tham gia huấn luyện doanh nghiệp 
một kèm một để được hỗ trợ riêng về việc ghi chép chi phí và chuẩn bị cho giám 
sát.

https://www.childcare.texas.gov/ccrf2022update
http://childcare.texas.gov
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
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Tìm Hiểu Về Chi Phí Hợp Lệ

Tôi có thể sử dụng tiền tài trợ như thế nào?
Quý vị chỉ có thể dùng tiền tài trợ nhận được thông qua Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ 
Em 2022 cho các chi phí được phép, nếu không quý vị có thể phải trả lại tiền. Thông 
thường, chi phí hội đủ điều kiện là các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian từ 
ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 và cần thiết để 
duy trì hoặc tiếp tục hoạt động, bao gồm chi phí cố định và chi phí hoạt động 
tăng thêm. 

Mặc dù danh sách chi phí cụ thể của quý vị có thể thay đổi tùy theo những gì doanh 
nghiệp của quý vị cho là cần thiết để hoạt động, nhưng các hạng mục sau sẽ được 
phép nhận tiền hoàn lại theo Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em năm 2022:

• Quỹ Lương và Chi Phí Nhân Sự: Tiền công và phúc lợi cho nhân viên chương 
trình chăm sóc trẻ em, tiền thưởng, khoản bổ sung tiền công và phí bảo hiểm 
hoặc trợ cấp nguy hiểm; bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và thị lực; học bổng hoặc 
phát triển nghề nghiệp; thời gian nghỉ có lương; và các khoản đóng góp hưu trí.

• Tiền Thuê Hoặc Tiền Thế Chấp, Tiền Bảo Hiểm và Dịch Vụ Tiện Ích: Tiền 
thuê (bao gồm tiền thuê theo hợp đồng cho thuê) hoặc khoản thanh toán cho các 
nghĩa vụ thế chấp; dịch vụ tiện ích bao gồm khí đốt, điện, nước, cống rãnh, điện 
thoại, Internet; hoặc bảo hiểm.

• Duy Tu Cơ Sở Hạ Tầng: Hoạt động cải tạo nhỏ như nâng cấp sân chơi, cải tạo 
nhà vệ sinh, lắp đặt lan can hoặc đường dốc để giúp trẻ em hoặc gia đình khuyết 
tật dễ dàng đi lại hơn, đảm bảo tuân thủ hướng dẫn an toàn cho các tòa nhà phù 
hợp với sự phát triển và bất kỳ hoạt động duy tu hoặc sửa chữa nhỏ nào giúp giải 
quyết các mối lo ngại về COVID-19.

• Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân, Vật Dụng và Dịch Vụ Vệ Sinh: Thiết bị bảo hộ cá 
nhân (PPE), vật dụng và dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh hoặc chương trình đào tạo 
và phát triển chuyên môn liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn và sức 
khỏe. Việc sử dụng tiền tài trợ theo hạng mục này không giới hạn ở các trường 
hợp dành riêng cho mục đích ứng phó với tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng 
đồng do COVID-19 và có thể áp dụng cho mục đích đáp ứng các hướng dẫn về 
sức khỏe và an toàn của tiểu bang và địa phương, bao gồm các hướng dẫn liên 
quan đến việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, phòng ngừa hội chứng đột tử ở trẻ 
sơ sinh và sử dụng các phương pháp đảm bảo giấc ngủ an toàn, quản lý việc sử 
dụng thuốc (phù hợp với các tiêu chuẩn về sự đồng ý của cha mẹ), phòng ngừa 
và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp do thực phẩm và phản ứng dị ứng, an 
toàn trong tòa nhà và cơ sở vật chất, phòng ngừa hội chứng rung lắc ở trẻ em, 
chấn thương đầu kiểu xâm hại và ngược đãi trẻ em, lập kế hoạch ứng phó với 
các trường hợp khẩn cấp do thiên tai hoặc sự kiện do con người gây ra, xử lý và 
cất giữ các vật liệu nguy hiểm và thải bỏ các chất gây ô nhiễm sinh học một cách 
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thích hợp, các biện pháp phòng ngừa thích hợp khi chở trẻ em đi trên đường, sơ 
cứu và hồi sức tim phổi cho trẻ em, ghi nhận và báo cáo về hành vi ngược đãi và 
bỏ rơi trẻ em.

• Thiết Bị và Vật Dụng: Được phép mua hoặc hiện đại hóa thiết bị và vật dụng để 
ứng phó với trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19. Hạng mục 
này có thể bao gồm thiết bị và vật dụng trong nhà và ngoài trời tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định an toàn và biện 
pháp phù hợp với sự phát triển, cũng như các hạng mục kinh doanh cần thiết để 
ứng phó với những thách thức mới, chẳng hạn như phần mềm kinh doanh và bản 
nâng cấp, bao gồm cả nâng cấp công nghệ mà các chương trình có thể sử dụng 
để thu thập dữ liệu và báo cáo cho cơ quan chủ trì.

• Các Hàng Hóa và Dịch Vụ Khác: Mọi hàng hóa hoặc dịch vụ quan trọng cần 
thiết cho hoạt động của một chương trình chăm sóc trẻ em đều đủ điều kiện, bao 
gồm những hàng hóa/dịch vụ cần thiết để tạo điều kiện cho hoạt động vui chơi, 
học tập, ăn uống và an toàn. Hạng mục này cũng có thể bao gồm các khoản phí 
liên quan đến việc cấp phép và đáp ứng các yêu cầu cấp phép. Các nhà cung cấp 
cũng có thể sử dụng tiền tài trợ để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của trẻ em và nhân 
viên, bao gồm thông qua biện pháp Tư vấn về sức khỏe tâm thần của trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ (IECMCH) và hỗ trợ sức khỏe tâm thần và phúc lợi của nhân viên.

Yêu cầu liên bang 
Là một phần của các điều khoản và điều kiện nhận tài trợ cứu trợ năm 2022, các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải chứng nhận rằng: 

1. Khi mở cửa và cung cấp dịch vụ, thực hiện các chính sách theo hướng dẫn và sắc 
lệnh của chính quyền địa phương và tiểu bang tương ứng, đồng thời thực hiện 
các chính sách theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh 
(CDC) trong phạm vi lớn nhất có thể.

2. Đối với mỗi nhân viên, trả tối thiểu mức tiền công hằng tuần bằng nhau và duy 
trì các phúc lợi như nhau trong suốt thời gian nhận tiền tài trợ. Các nhà cung cấp 
không được tự ý cho nhân viên nghỉ phép không lương kể từ ngày nộp đơn đăng 
ký cho đến hết thời gian nhận tiền tài trợ.

3. Trong phạm vi có thể, trợ cấp các khoản đồng thanh toán và các khoản thanh 
toán học phí cho các gia đình đăng ký chương trình của nhà cung cấp, ưu tiên trợ 
cấp các gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán một trong hai khoản 
trên và những người kiếm được dưới 85% Thu Nhập Trung Bình Của Tiểu Bang 
đối với một gia đình có cùng số lượng thành viên (thông tin thêm có tại đây).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.twc.texas.gov/files/policy_letters/attachments/17-21-att-1-twc.pdf
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Quý vị nên xây dựng một chính sách bằng văn bản để đảm bảo tuân thủ các yêu 
cầu này. Để được trợ giúp thêm, kể cả trong việc phát triển chính sách bằng văn 
bản, quý vị có thể liên hệ với một nhà huấn luyện doanh nghiệp miễn phí.

Tuân thủ các Yêu cầu của Liên bang 
Rất có thể bạn đã có mọi thứ bạn cần để xác minh rằng bạn tuân thủ-ance với ba 
chứng nhận sau:

1. Chứng nhận Thực hành Y tế: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có 
tình trạng tốt với cấp phép, đặc biệt liên quan đến thực hành sức khỏe của họ, sẽ 
có thể sử dụng bằng chứng về tình trạng tốt để xác minh sự tuân thủ.

2. Chứng nhận tiền lương và phúc lợi: So sánh hồ sơ bảng lương của bạn cho 
bất kỳ W-2 nào tại thời điểm nộp đơn có thể được so sánh với hồ sơ bảng lương 
của bạn tại thời gian giám sát.

3. Chứng nhận Giảm học phí: Có lựa chọn nào để hỗ trợ các gia đình có trẻ em 
không trong sự chăm sóc của bạn với tài trợ cứu trợ? Nếu bạn đã có chính sách, 
hãy giữ một bản sao tiện dụng trong trường hợp bạn cần. Nếu bạn chưa có chính 
sách, hãy xem xét các câu hỏi sau khi bạn tạo:

 – Bạn có một chính sách?
 – Tại sao hoặc tại sao không?
 – Chính sách này giúp ích cho ai?
 – Làm thế nào để bạn xác định rằng nó đã giúp họ? 

https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
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Thu Thập Tài Liệu Của Quý Vị

Tôi cần tài liệu cho mục đích gì?
Nếu được chọn tham gia kiểm tra, quý vị sẽ cần có tài liệu về việc chi tiêu của mình. 
Cho dù có hay không cho rằng mình sẽ được chọn tham gia kiểm tra, quý vị cũng 
nên lưu trữ và sắp xếp ngăn nắp tài liệu về các khoản chi phí. Nếu được chọn tham 
gia kiểm tra, quý vị sẽ phải gửi biên lai trong vòng 15 ngày. Ngoài việc sắp xếp 
ngăn nắp các tài liệu trước khi có yêu cầu kiểm tra, quý vị cũng nên thu thập biên 
lai cho nhiều khoản chi phí hơn so với số tiền quý vị yêu cầu hoàn lại để vẫn có 
đủ tiền chi trả nếu có khoản chi phí nào bị TWC quyết định là không đủ điều kiện. 
Trước khi tìm biên lai, hãy tạo một tập tài liệu hoặc chuẩn bị sẵn một túi hồ sơ lớn 
để đựng biên lai. Quý vị phải lưu giữ tài liệu trong ba năm, vậy nên hãy giữ gìn các 
biên lai an toàn cho đến khi cần dùng.

Làm thế nào để đảm bảo rằng tôi có 
đủ các tài liệu cần thiết?
Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em cung cấp các khoản cứu trợ tài chính cho các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trên toàn tiểu bang, hỗ trợ họ chi trả chi phí 
hằng ngày trong thời gian xảy ra đại dịch. CCRF sẽ hỗ trợ các chi phí phát sinh 
trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 
mà quý vị có thể ghi lại thông qua biên lai và bằng chứng thanh toán tương tự. 
Nhiệm vụ thu thập tất cả thông tin về chi phí và tài liệu trong khoảng thời gian từ 
ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 có vẻ khó khăn, nhưng 
nếu chia nhỏ các bước, quý vị có thể dễ quản lý quy trình hơn.

Bước 1: Nắm Được Các Chi Phí Trong Quá Khứ

Trước tiên, hãy tìm kiếm từng tháng trong hồ sơ của quý vị, bắt đầu từ ngày 1 
tháng 9 năm 2021, để xem lại:

• Biên lai quý vị đã thu thập

• Hóa đơn thẻ tín dụng

• Các khoản thanh toán hệ thống dựa trên ứng dụng (chẳng hạn như Venmo, Zelle, 
PayPal, và Square Cash)

• Bảng sao kê ngân hàng và séc không còn hiệu lực

• Hệ thống trả lương của bên thứ ba (như ADP, Gusto, hoặc Paychex)

Quý vị cần có bằng chứng thanh toán như biên lai hoặc hóa đơn được đánh dấu “đã 
thanh toán” cho mọi chi phí mà quý vị nhận được hoàn tiền thông qua Quỹ Cứu Trợ 
Chăm Sóc Trẻ Em. Trừ khi có mục đích rõ ràng (chẳng hạn như thanh toán cho công 
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ty điện lực địa phương), quý vị cần trình bày chính xác những gì quý vị đã mua. Lưu 
ý rằng theo nguyên tắc chung, các chi phí hợp lệ phải là chi phí cần thiết để duy trì 
hoặc tiếp tục hoạt động. Hãy nhớ thu thập thông tin về các chi phí kinh doanh phổ 
biến sau đây cho mỗi tháng:

• Tiền Thuê hoặc Thế Chấp và Bảo Hiểm: Số tiền thực tế quý vị đã trả cho các 
khoản thế chấp hoặc tiền thuê và bảo hiểm. (Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
em tại nhà có thể được hoàn lại tiền cho việc sử dụng vì mục đích kinh doanh.)

• Chi Phí Tiện Ích: Số tiền thực tế quý vị đã trả cho các dịch vụ tiện ích (phải rõ 
ràng là chi phí cho mục đích kinh doanh), bao gồm khí đốt, điện, điện thoại, và 
Internet. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà sẽ cần sử dụng Công Cụ 
Tính Không Gian-Thời Gian đối với các dịch vụ tiện ích như khí đốt và điện để xác 
định phạm vi đủ điều kiện được xếp vào mục đích kinh doanh — quy trình này sẽ 
được giải thích trong phần sau của hướng dẫn này.

• Duy Tu Cơ Sở Hạ Tầng: Số tiền thực tế đã chi cho các hoạt động cải tạo nhỏ 
để cải thiện cơ sở hoặc tăng độ an toàn. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
tại nhà có thể cần sử dụng Công Cụ Tính Không Gian-Thời Gian để xác định tỷ lệ 
phần trăm trong hoạt động duy tu cơ sở vật chất được phân bổ cho mục đích kinh 
doanh.

• Quỹ Lương, Chi Tiêu Cho Lao Động và Chi Phí Nhân Sự: Hạng mục này gồm 
các chi phí dành cho nhân viên theo mẫu W-2, bao gồm cả bản thân quý vị, và 
khoản tiền người sử dụng lao động thanh toán cho các phúc lợi (chẳng hạn như 
hưu trí và chăm sóc sức khỏe).

 – Nếu là hộ kinh doanh cá thể tự thanh toán, quý vị cần có (1) các bằng chứng 
thanh toán như báo cáo quỹ lương hoặc thanh toán bằng séc, chuyển khoản 
ngân hàng hoặc thanh toán qua ứng dụng ghi nhận rằng đây là quỹ lương trong 
một khoảng thời gian nhất định trong phần ghi nhớ và (2) số tiền không vượt 
quá doanh thu trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: nếu doanh thu trong 
tháng của quý vị là 1.000 đô la, thì quý vị không thể khai quỹ lương là 1.500 đô 
la.

 – Nhà Thầu (thường được gọi là “nhân viên theo mẫu 1099”) vào các mục chi phí 
nhưng hãy đảm bảo họ được phân loại là nhà thầu một cách thích hợp. Quý vị 
có thể tìm hiểu thêm về điều này trong hướng dẫn của chúng tôi: Nhà Thầu Và 
Nhân Viên.

 – Quý vị cũng có thể tính cả chi phí phúc lợi của người sử dụng lao động cho 
các chương trình do công ty tài trợ và được cung cấp cho tất cả nhân viên cũng 
như thuế quỹ lương của người sử dụng lao động đối với bảo hiểm thất nghiệp 
và các chương trình khác.

https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/when-is-someone-a-contractor-or-an-employee?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/when-is-someone-a-contractor-or-an-employee?hsLang=en
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• Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE), Vật Dụng Vệ Sinh và Dịch Vụ Vệ Sinh: 
Hạng mục này bao gồm các vật dụng như khẩu trang, găng tay, dịch vụ lao công, 
làm sạch sâu, và các vật dụng (chất khử trùng, dung dịch rửa tay khô, xà phòng, 
v.v.) và các dịch vụ vệ sinh.

• Vật Dụng Phòng Học và Văn Phòng: Hạng mục này bao gồm các mặt hàng 
cần thiết cho doanh nghiệp chăm sóc trẻ em của quý vị, chẳng hạn như sản phẩm 
giấy, đồ chơi trẻ em hoặc sách, cũng như các bản nâng cấp công nghệ và phần 
mềm kinh doanh.

• Các Hàng Hóa và Dịch Vụ Khác: Hạng mục này có thể gồm phí cấp phép, hỗ 
trợ sức khỏe tâm thần và sức khỏe của trẻ em và nhân viên, cũng như các hàng 
hóa và dịch vụ quan trọng khác cần thiết để tạo điều kiện cho hoạt động vui chơi, 
học tập, ăn uống và an toàn. Phạm vi bao gồm các khoản mua thực phẩm/đồ 
uống thích hợp cho trẻ em được chăm sóc chưa được Chương Trình Thực Phẩm 
Chăm Sóc Người Lớn và Trẻ Em (CACFP) chi trả.

Xin nhớ rằng quý vị không thể yêu cầu các chi phí đã được thanh toán bởi:

• Chương trình bảo vệ tiền lương,

• Chương trình giảm thuế nhằm khuyến khích giữ chân nhân viên,

• Đạo luật ưu tiên gia đình khi cứu trợ liên quan đến vi rút Corona (chẳng hạn như 
Nghỉ phép vì lý do khẩn cấp hoặc lý do gia đình), hoặc

• Bất kỳ chương trình tài trợ khuyến khích và cứu trợ nào khác.

Chi Phí Chia Sẻ

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi quý vị sử dụng điện thoại hoặc nhà 
của mình, thì các vật dụng được sử dụng cho cả lý do cá nhân và lý do công việc. 
Có một số phương pháp đơn giản giúp xác định số tiền trong chi phí chung dành cho 
mục đích kinh doanh và cá nhân có thể được hoàn lại thông qua Quỹ Cứu Trợ Chăm 
Sóc Trẻ Em.



Ghi lại chi phí và chuẩn bị cho việc kiểm tra 9

Sử Dụng Điện Thoại cho Mục Đích Kinh Doanh

Đối với điện thoại (điện thoại di động hoặc nhà riêng), quý vị có thể xác định phần 
trăm thời gian đã được sử dụng cho công việc bằng cách thêm số phút được sử 
dụng cho công việc. Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng cho phần dành cho chủ doanh 
nghiệp hoặc nhân viên trên hóa đơn. Ví dụ:

Tổng chi phí trên hóa đơn điện thoại của Novelette là 150 đô la mỗi tháng. Cô đã 
thực hiện 30 cuộc gọi với tổng thời lượng 200 phút, trong đó có 20 cuộc gọi dành 
cho công việc có tổng thời lượng 120 phút. Sử dụng số phút, cô có thể kê khai 
mức sử dụng cho công việc bằng 120 phút chia cho 200, tức là 60%. Cô ấy có 
thể nhân hóa đơn 150 đô la với 60% và báo cáo chi phí kinh doanh 90 đô la cho 
Quỹ Cứu Trợ Chăm Sóc Trẻ Em.

120 phút ÷ 200 phút = 0,6 (x 100 = 60%)

0,6 (60%) x 150 đô la = 90 đô la

Sử Dụng Nhà cho Mục Đích Kinh Doanh

Đối với các mái ấm chăm sóc trẻ em tại nhà, nếu quý vị thường xuyên sử dụng 
nhà của mình cho mục đích kinh doanh và được cấp phép hoặc đã đăng ký, quý vị 
có thể được hoàn lại chi phí cho ngôi nhà và các chi phí liên quan khác mà quý vị 
thường kê khai trên tờ khai thuế liên bang. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trẻ tại nhà có thể xác định phạm vi sử dụng ngôi nhà cho mục đích công việc bằng 
Công Cụ Tính Thời Gian-Không Gian. Công cụ này sẽ giúp quý vị xác định phần trăm 
tiền thuê nhà, thế chấp, thuế tài sản, bảo hiểm và chi phí dịch vụ tiện ích có thể 
được chi trả thông qua khoản tài trợ cứu trợ.

Để chuẩn bị xin hoàn lại các chi phí này, bất kể quý vị thuê hay sở hữu ngôi nhà, 
có hai bước quý vị cần thực hiện (giống như những bước quý vị thực hiện khi khai 
thuế):

1. Xác định không gian và thời gian trong ngôi nhà được sử dụng cho dịch vụ chăm 
sóc trẻ em, và

2. Xác định các chi phí hợp lệ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trong 
ngôi nhà

Để được trợ giúp thêm, quý vị có thể xem hướng dẫn Công Cụ Tính Không Gian-Thời 
Gian hoặc yêu cầu một cuộc gọi với một trong những huấn luyện viên kinh doanh 
của chúng tôi.

Tệp đính kèm B sẽ giải thích cho quý vị về công cụ tính thời gian và không gian, 
trong đó còn có một bảng tính trợ giúp.

https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
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Bước 2: Tìm và Lưu Giữ Biên Lai

Bây giờ, quý vị đã có cái nhìn rõ ràng về các khoản chi phí đã phát sinh kể từ ngày 
1 tháng 9 năm 2021, hãy đảm bảo rằng quý vị đã thiết lập một hệ thống để ghi lại 
tất cả các khoản chi phí trong quá khứ và tương lai một cách hợp lý. Quý vị phải lưu 
giữ tất cả biên lai cho các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 
9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 mà quý vị chi trả bằng khoản tài trợ 
này. Biên lai hoặc bằng chứng thanh toán khác phải thể hiện:

• Quý vị đã thanh toán chi phí

• Mục đích thanh toán, trừ khi khoản tiền đã rất rõ ràng (ví dụ như khoản thanh 
toán cho công ty cung cấp dịch vụ tiện ích)

• Số tiền quý vị đã thanh toán

• Ngày thanh toán

• Mô tả về mặt hàng đã mua hoặc dịch vụ đã nhận

Sau đây là một số ví dụ về biên lai hoặc bằng chứng thanh toán hợp lệ:

• Biên lai chi tiết từng khoản từ Target hoặc Walmart

• Xác nhận thanh toán từ công ty điện lực hoặc séc không còn hiệu lực về khoản 
thanh toán cho một dịch vụ tiện ích

• Bản báo cáo tóm tắt từ công ty trả lương

Ghi chú Việc tìm kiếm các khoản chi phí hợp lệ lớn hơn trước tiên cũng có 
thể giúp hợp lý hóa quy trình vì một số khoản chi lớn hơn, như tiền thuê 
nhà hoặc tiền lương, sẽ mất ít thời gian hơn so với việc tìm kiếm nhiều biên 
lai riêng lẻ cho các khoản chi phí nhỏ hơn, chẳng hạn như vật dụng trong 
lớp học.

Mỗi trang tính trong Tệp đính kèm A có thể giúp quý vị sắp xếp hồ sơ và chi phí của 
mình.

Bước 3: Tạo một Bản Sao Lưu

Trước khi quý vị nộp đơn xin tài trợ, hãy tạo bản sao lưu kỹ thuật số cho các biên lai 
và bằng chứng thanh toán bằng cách chụp ảnh hoặc quét chứng từ nếu có thể. Quý 
vị cần lưu giữ biên lai trong ba năm, nên bản sao lưu là để phòng trường hợp có sự 
cố xảy ra với các bản gốc của biên lai.

Hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc gọi miễn phí với nhà huấn luyện bất cứ lúc 
nào để được trợ giúp trong quá trình thực hiện.

https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
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Chuẩn Bị cho Công Tác Giám Sát

Tôi đã được chọn tham gia kiểm tra. Bây giờ tôi cần làm gì?
Việc được chọn tham gia kiểm tra có vẻ đáng sợ, nhưng quý vị cần nhớ hai điểm 
quan trọng. Đầu tiên, mục đích của nhóm kiểm tra TWC không phải là lấy lại tiền 
của quý vị! Họ chỉ muốn xem xét việc chi tiêu của quý vị và đảm bảo mọi thứ được 
ghi lại chính xác. Vào bất kỳ lúc nào trong quá trình giám sát, bạn có thể đăng ký 
huấn luyện doanh nghiệp trực tiếp miễn phí hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
CCRF 2022 nếu có thắc mắc.

Nhằm giúp quý vị cảm thấy thoải mái hơn, dưới đây là thông tin sơ lược về các bước 
trong quy trình:

Bước 1: Thông Báo về Công Tác Giám Sát

Nếu bạn được chọn để giám sát, trước tiên bạn sẽ nhận được Thư đính hôn. Thư này 
thông báo cho bạn biết rằng bạn đã được chọn để giám sát và đưa ra hướng dẫn về 
cách thức và nơi nộp chi phí. 

Bước 2: Gửi Thông Tin Chi Phí

Việc chuẩn bị trước chứng từ sẽ giúp đơn giản hóa bước này và giảm căng thẳng do 
phải gấp rút tìm giấy tờ cần thiết vào phút cuối. Đối với bước này, hãy chuẩn bị biên 
lai mà quý vị đã thu thập và gửi cho TWC trong vòng 15 ngày kể từ ngày tạo Thư 
hẹn. Hướng dẫn sẽ được bao gồm trong thư.

Các hạng mục được tài trợ:

• Phí dịch vụ tiện ích

• Tiền lương và/hoặc chi phí nhân sự

• Tiền thuê, thế chấp và/hoặc thuế tài 
sản

• Dọn dẹp/vệ sinh

• Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân

• Duy tu

• Thực phẩm

• Vật dụng (không phải vật dụng vệ sinh)

• Bảo hiểm

• Khác

Nếu có một tài liệu đã gửi không khớp với bất kỳ hạng mục nào được liệt kê nhưng 
vẫn đủ điều kiện theo chương trình, quý vị sẽ phân loại biên lai vào mục Khác.

https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
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Bước 3: Xem Xét Tài Liệu

Sau khi nhận được tài liệu, TWC sẽ xem từng khoản chi phí có đáp ứng các tiêu chí 
sau hay không:

 �Hợp lệ: TWC sẽ xác định xem mỗi chi phí có được xem là hợp lệ theo quỹ cứu 
trợ hay không. Hợp lệ nghĩa là cần thiết để duy trì hoặc tiếp tục hoạt động của 
chương trình, bao gồm cả chi phí cố định và chi phí hoạt động tăng thêm.

 �Có chứng từ đầy đủ: TWC sẽ đảm bảo rằng chứng từ thể hiện rõ ràng đối tượng 
nhận thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian thanh toán và mục đích thanh 
toán. Đồng thời, chứng từ phải thể hiện rằng quý vị đã trả chi phí.

 �Phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 
31 tháng 5 năm 2023: TWC sẽ kiểm tra xem tất cả các chi phí đã gửi có phát 
sinh trong thời hạn hợp đồng của quý vị hay không.

TWC có thể liên hệ để biết thêm thông tin về chi phí hoặc chứng từ của quý vị trong 
quá trình này. 

Bước 4: Báo Cáo Cuối Cùng 

Sau khi xem xét thông tin của quý vị, nhóm kiểm tra của TWC sẽ tổng hợp một báo 
cáo về những phát hiện của họ và thảo luận với quý vị về bất kỳ vấn đề nào họ phát 
hiện được. 

Điều gì xảy ra nếu có một số chi phí của tôi không hội đủ điều kiện?

Trong một số trường hợp, TWC có thể nhận thấy một số chi phí của quý vị không hội 
đủ điều kiện được hoàn lại thông qua quỹ cứu trợ. Quý vị nên thu thập nhiều biên 
lai hơn số lượng cần thiết để phòng trường hợp một số chi phí của quý vị không hợp 
lệ. Quý vị có thể đăng ký gặp một nhà huấn luyện để được trợ giúp xác định và ghi 
lại chi phí. Hãy nhớ rằng mục đích của TWC không phải là lấy lại tiền của quý vị, vì 
vậy việc chuẩn bị chi phí dự phòng sẽ rất hữu ích cho tất cả những người có liên 
quan.

Quý Vị Cần Được Trợ Giúp?
Nhóm huấn luyện của TWC luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị về chi phí, chứng 
từ và kinh nghiệm kiểm tra. Đối với các câu hỏi chung về công tác kiểm tra, 
hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật. Quý vị có thể xem thêm tài nguyên tại 
childcare.texas.gov, trong đó có cả việc đăng ký hỗ trợ cá nhân một kèm một với 
các chuyên gia của chúng tôi.

https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/ccrf2022update
http://childcare.texas.gov
https://share.hsforms.com/1aBnjeB1DQsOjT7apLSSkUAbwisx
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Tệp Đính Kèm A: Trang Tính Chi Phí

Mỗi trang tính sẽ có trên các trang sau đây — quý vị có thể sử dụng bao nhiêu 
trang tính tùy thích dựa trên chi phí của mình.

Quý vị có thể lấy tổng số từ mỗi trang tính và nhập vào đây để có được tổng chi phí 
cho báo cáo trực tuyến và các tài liệu gửi.

HẠNG MỤC TỔNG CỘNG

Tiền thuê nhà, thế chấp, thuế tài sản và bảo hiểm

Chi phí dịch vụ tiện ích

Quỹ lương, chi tiêu cho lao động, và chi phí nhân sự

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và vật dụng vệ sinh

Khác

Tổng cộng tất cả danh mục
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Trang tính 1: 
Tiền Thuê Nhà, Thế Chấp, Thuế Tài Sản, và Bảo Hiểm

Chi phí cần tìm:

• Tiền thuê hằng tháng

• Tiền thế chấp hằng 
tháng

• Thuế tài sản cho ngôi 
nhà hoặc trung tâm 
của quý vị (hãy kiểm 
tra khoản thanh toán 
thế chấp — ở đó có thể 
có tiền thuế)

• Bảo hiểm tài sản (hãy 
kiểm tra khoản thanh 
toán thế chấp của quý 
vị — ở đó có thể có số 
tiền bảo hiểm)

• Bảo hiểm trách nhiệm 
(bảo hiểm trong trường 
hợp có người bị thương)

HÀNG 
THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN CÓ BIÊN 

LAI?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TỔNG CỘNG (cộng 
tất cả các chi phí)
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Trang tính 2: 
Chi Phí Tiện Ích

Chi phí cần tìm:

• Khí đốt

• Điện

• Dầu

• Nước

• Cống rãnh

• Điện thoại

• Điện thoại di động

• Internet

HÀNG 
THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN CÓ BIÊN 

LAI?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TỔNG CỘNG (cộng 
tất cả các chi phí)
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Chi phí cần tìm:

• Tài liệu hệ thống quỹ 
lương

• Thanh toán bằng séc, 
chuyển khoản ngân 
hàng hoặc thanh toán 
qua ứng dụng ghi nhận 
rằng đây là quỹ lương 
trong một khoảng thời 
gian nhất định trong 
phần ghi nhớ và số 
tiền không vượt quá 
doanh thu trong cùng 
một khoảng thời gian. 
Ví dụ: nếu doanh thu 
trong tháng của quý vị 
là 1.000 đô la thì quý 
vị không thể khai quỹ 
lương 1.500 đô la.

• Khoản thanh toán cho 
phúc lợi bao gồm hưu 
trí và sức khỏe (chỉ có 
chi phí của người sử 
dụng lao động)

Ghi chú Quý vị có 
thể sử dụng báo 
cáo từ công ty 
trả lương để tiết 
kiệm thời gian và 
công sức.

HÀNG 
THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN CÓ BIÊN 

LAI?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TỔNG CỘNG (cộng 
tất cả các chi phí)

Trang tính 3: 
Quỹ Lương, Chi Tiêu Cho Lao Động, và Chi Phí Nhân Sự
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Trang tính 4: 
Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) và Vật Dụng Vệ Sinh

Chi phí cần tìm:

• Vật dụng vệ sinh như 
chất khử trùng

• Khăn giấy

• Dịch vụ vệ sinh

• Khẩu trang

• Găng tay

• Kính bảo hộ

HÀNG 
THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN CÓ BIÊN 

LAI?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TỔNG CỘNG (cộng 
tất cả các chi phí)
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Tệp Đính Kèm B: Sử Dụng Nhà 
cho Mục Đích Kinh Doanh

Có hai yếu tố quyết định mức chi phí quý vị có thể được hoàn trả cho ngôi nhà – 
không gian thường xuyên được sử dụng cho dịch vụ chăm sóc và thời gian sử dụng 
trung bình. Chúng tôi sẽ giải thích về công cụ tính nhưng quý vị cũng có thể sử 
dụng bảng tính để thực hiện dễ dàng hơn nữa.

Không Gian và Thời Gian
Thông thường, không gian được đo theo diện tích dùng cho dịch vụ chăm sóc trong 
ngôi nhà và tổng diện tích ngôi nhà (ft vuông). Khu vực sử dụng thường xuyên bao 
gồm các khu vực có thể được sử dụng cả ngày (chẳng hạn như khu vui chơi) nhưng 
cũng có những khu vực chỉ được sử dụng thường xuyên trong một khoảng thời gian 
trong ngày. Nhằm giúp quý vị hình dung về một khu vực chỉ được sử dụng trong 
một khoảng thời gian trong ngày, hướng dẫn kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ em của IRS lấy ví dụ về một nhà cung cấp chăm sóc ba trẻ, mỗi trẻ 
ngủ trưa trong một phòng riêng vào thời gian yên tĩnh (để trẻ có thể nghỉ ngơi thoải 
mái hơn). Mặc dù các phòng khác chỉ được sử dụng vào giờ ngủ trưa nhưng vẫn 
thuộc trường hợp sử dụng thường xuyên và quý vị có thể đưa vào tính toán.

Sau đó, quý vị có thể lấy không gian được sử dụng cho dịch vụ chăm sóc trong ngôi 
nhà chia cho tổng diện tích ngôi nhà để có được tỷ lệ:

Không gian dùng cho dịch vụ chăm sóc ÷ tổng diện tích ngôi nhà = 
tỷ lệ diện tích ngôi nhà được dùng cho dịch vụ chăm sóc trẻ em

Ví dụ: Một nhà cung cấp thường xuyên sử dụng 500 ft vuông trong ngôi nhà 
rộng 1.100 ft vuông cho dịch vụ chăm sóc. Nếu lấy chia 500 cho 1.100, cô sẽ có 
được 0,454 hay 45,4% diện tích ngôi nhà thường xuyên được sử dụng cho dịch 
vụ chăm sóc.

Thời gian là tổng số giờ trung bình quý vị đã sử dụng cơ sở. Phạm vi không chỉ bao 
gồm thời gian quý vị chăm sóc trẻ em mà còn bao gồm thời gian quý vị sử dụng 
không gian để dọn dẹp, nấu nướng và chuẩn bị cho việc chăm sóc trẻ em. Quý vị 
cũng có thể tính cả thời gian khi doanh nghiệp của quý vị đóng cửa nhưng đang 
chuẩn bị mở lại. Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp của quý vị đang mở cửa và thường 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 10 giờ/ngày. Trong những giờ đóng cửa, quý 
vị dọn dẹp và sắp xếp 2 giờ/ngày. Tổng cộng, quý vị đã sử dụng cơ sở của mình 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5603.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5603.pdf
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12 giờ/ngày. Tiếp theo, giả sử quý vị đã đóng cửa trong bốn tuần nhưng có 10 giờ 
làm việc trong thời gian này để duy trì không gian và chuẩn bị mở cửa trở lại. Tổng 
số giờ của quý vị sẽ là:

12 giờ/ngày x 5 ngày/tuần x 48 tuần + 10 giờ khi quý vị đóng cửa = 2.890 giờ

Quý vị có thể tính tỷ lệ phần trăm sử dụng ngôi nhà cho mục đích kinh doanh bằng 
cách chia tổng số giờ dùng cho dịch vụ chăm sóc cho 8.760 (tổng số giờ trong một 
năm).

Ví dụ: Nhà cung cấp nói trên sử dụng nhà mình cho dịch vụ chăm sóc trong 
2.890 giờ/năm. Khi chia 2.890 cho 8.760, ta được kết quả là có 0,329 hay 32,9% 
thời gian nhà của cô được dùng cho mục đích kinh doanh.

Để tính toán không gian và thời gian hay nói cách khác là tỷ lệ chi phí cho ngôi nhà 
có thể được khấu trừ, hãy nhân tỷ lệ không gian được sử dụng trong ngôi nhà với 
thời gian sử dụng.

Trong các ví dụ ở trên, nhà cung cấp dịch vụ sử dụng 45,4% diện tích nhà mình 
cho dịch vụ chăm sóc có thời gian cung cấp là 36,5% trong năm. 45,4% x 32,9% 
=14,9%. Như vậy, cô có thể khấu trừ 14,9% chi phí cho ngôi nhà.

Ví dụ: Sử Dụng Nhà cho Mục Đích Kinh Doanh

KHÔNG GIAN

Số feet vuông thường xuyên được dùng cho dịch vụ chăm sóc 500

Tổng số feet vuông của ngôi nhà 1.100
Chia không gian dùng cho dịch vụ chăm sóc cho tổng 
số feet vuông của ngôi nhà để có được tỷ lệ 45,4 %

THỜI GIAN

Tổng thời gian dành cho dịch vụ chăm sóc trong 
một năm (bao gồm cả thời gian dọn dẹp và 
thời gian khác liên quan đến công việc)

2 .890

Lấy thời gian dành cho dịch vụ chăm sóc chia cho tổng 
số giờ trong một năm (8.760) để có được tỷ lệ 32,9 %

Tổng cộng: Nhân tỷ lệ không gian với tỷ lệ thời gian 14,9 %
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Tìm Số Tiền Chi Phí Gián Tiếp có Thể Được Hoàn Lại
Các chi phí cho ngôi nhà và liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh có thể 
được tính toàn bộ vào chi phí (như chúng tôi đã đề cập trong phần chi phí kinh 
doanh). Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào việc thu thập các chi phí gián tiếp liên 
quan đến ngôi nhà của quý vị, chẳng hạn như điện được sử dụng một phần cho mục 
đích kinh doanh và một phần cho mục đích cá nhân.

Ví dụ: Giả sử nhà cung cấp tập hợp các chi phí phát sinh trong tháng 3 năm 
2022. Bảng dưới đây gồm nhiều chi phí kinh doanh gián tiếp tại nhà mà nhà cung 
cấp có thể thu thập bằng cách xem biên lai.

Ví dụ: Chi phí kinh doanh gián tiếp tại nhà

CHI PHÍ GIÁN TIẾP SỐ TIỀN

Tiền thuê (tổng số tiền trả trong một năm) 0 đô la

Tiền thế chấp, bao gồm cả khoản thanh toán bảo hiểm 342 đô la

Điện 119 đô la

Khí đốt 112 đô la

Dầu 0 đô la

Nước 87 đô la

Điện thoại và cáp 125 đô la
Sửa chữa thông thường trong khu vực (chẳng hạn như 
sửa chữa bậc thang phía trước nhà nếu bậc thang được 
các gia đình sử dụng khi trả trẻ hoặc bảo trì lò sưởi)

653 đô la

Dịch vụ vệ sinh và chăm sóc bãi cỏ 88 đô la

Bảo hiểm của chủ nhà 139 đô la

Tổng cộng 1.665 đô la

MẸO HAY TỪ CHUYÊN GIA  Giống như với các khoản chi phí khác, hãy chắc chắn 
rằng quý vị có hồ sơ về các khoản chi phí gián tiếp cho ngôi nhà.
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Tính Toán Các Khoản Chi Phí Gián Tiếp Có Thể Được Hoàn Lại

Bây giờ, dựa trên tỷ lệ ngôi nhà được sử dụng cho mục đích kinh doanh và tổng chi 
phí, quý vị có thể tính số tiền hội đủ điều kiện được hoàn lại:

Tỷ lệ ngôi nhà được sử dụng cho mục đích kinh doanh x tổng chi phí gián tiếp = 
chi phí gián tiếp có thể được hoàn lại

Trong trường hợp của nhà cung cấp nói trên, phép tính sẽ như sau:

0,149 (14,9%) x 1.665 đô la = 248,09 đô la

Dựa trên các phép tính này, nhà cung cấp dịch vụ tại nhà có thể gửi đơn xin hoàn 
lại 248,09 đô la chi phí gián tiếp phát sinh trong tháng 3 năm 2022.

Sử dụng Bảng tính 5 (Tính toán thời gian và không gian) và Bảng tính 6 (Tính toán 
số tiền chi phí gián tiếp có thể được hoàn lại) để tự tính toán số tiền được hoàn 
lại. Để được hỗ trợ về bước này, hãy đăng ký cuộc gọi miễn phí với nhà huấn luyện 
doanh nghiệp.

https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
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Trang tính 5: Tính Toán Thời Gian và Không Gian

Hoàn thành trang tính dưới đây để xác định tỷ lệ ngôi nhà được sử dụng cho mục 
đích kinh doanh. Chúng tôi cũng có một bảng tính trực tuyến nhằm giúp quý vị tính 
toán dễ dàng hơn. 

KHÔNG GIAN

Số feet vuông thường xuyên được 
dùng cho dịch vụ chăm sóc

Tổng số feet vuông của ngôi nhà

Chia không gian dùng cho dịch vụ chăm sóc cho 
tổng số feet vuông của ngôi nhà để có được tỷ lệ

THỜI GIAN

Tổng thời gian dành cho dịch vụ chăm sóc trong 
một năm (bao gồm cả thời gian dọn dẹp và 
thời gian khác liên quan đến công việc)

Tổng số giờ trong một năm (365 ngày x 24 giờ/ngày) 8.760
Lấy thời gian dành cho dịch vụ chăm sóc chia cho 
tổng số giờ trong một năm để có được tỷ lệ

Tổng cộng: Nhân tỷ lệ không gian với tỷ lệ thời gian

https://www.dropbox.com/s/0zpe05gn9i7u5fp/Time space calc.xlsx?dl=0
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Trang tính 6: 
Tính Toán Số Tiền Chi Phí Gián Tiếp có Thể Được Hoàn Lại
Thu thập biên lai và bằng chứng thanh toán cho các chi phí gián tiếp tại nhà phát 
sinh từ doanh nghiệp của quý vị và nhập vào bảng bên dưới. Nhập các chi phí gián 
tiếp bổ sung vào chỗ trống. Sau đó, cộng các số tiền lại với nhau để tìm tổng chi phí 
trong tháng.

Tiếp theo, nhân tổng chi phí trong tháng với tỷ lệ ngôi nhà được sử dụng cho mục 
đích kinh doanh (Trang tính 5: Tính toán thời gian và không gian) để tính chi phí 
gián tiếp.

Chi Phí Kinh Doanh Gián Tiếp Tại Nhà

CHI PHÍ GIÁN TIẾP SỐ TIỀN

Tiền thuê (tổng số tiền trả trong một năm)

Khoản thanh toán lãi suất thế chấp và bảo hiểm 
thế chấp (không phải tiền gốc thế chấp)

Điện

Khí đốt

Dầu

Nước

Điện thoại và cáp

Sửa chữa thông thường trong khu vực (chẳng hạn như 
sửa chữa bậc thang phía trước nhà nếu bậc thang được 
các gia đình sử dụng khi trả trẻ hoặc bảo trì lò sưởi)

Dịch vụ vệ sinh và chăm sóc bãi cỏ

Bảo hiểm của chủ nhà

Tổng cộng
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