Dựng xây cho Tương lai
Cơ sở giữ trẻ ban ngày này tham gia Child and Adult Care Food Program (CACFP, Chương trình Thực phẩm Chăm sóc Trẻ em
và Người lớn), một chương trình Liên bang cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe cho những trẻ em được gửi trông
nom ban ngày.
Mỗi ngày có hơn 2,6 triệu trẻ em tham gia CACFP tại các nhà và trung tâm giữ trẻ ban ngày trên toàn quốc. Các nhà cung cấp
được bồi hoàn để phục vụ các bữa ăn bổ dưỡng đáp ứng yêu cầu của USDA (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ). Chương trình đóng một
vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giữ trẻ ban ngày và làm cho giá cả của dịch vụ giữ trẻ phải chăng hơn cho các
gia đình có thu nhập thấp.
Các bữa ăn Các nhà và trung tâm CACFP thực hiện theo yêu cầu về bữa ăn do USDA đề ra.
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Các Cơ sở Nhiều nhà và trung tâm khác nhau vận hành CACFP và chia sẻ mục tiêu chung là mang các bữa ăn và đồ ăn
Tham gia nhẹ bổ dưỡng cho những trẻ tham gia. Các cơ sở tham gia bao gồm:
• Các Trung tâm Chăm sóc Trẻ: Các trung tâm chăm sóc trẻ phi lợi nhuận công hoặc tư thục được cấp
phép hoặc được phê duyệt, các chương trình Head Start (chương trình Mầm Non), và một số trung tâm
vì lợi nhuận.
• Các Viện cung cấp dịch vụ Giữ trẻ Ban ngày Tại nhà: Các viện tư thục được cấp phép hoặc được
phê duyệt.
• Các Chương trình Giữ trẻ Ngoài giờ học: Các trung tâm ở các khu vực có thu nhập thấp cung cấp
đồ ăn nhẹ miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường.
• Các Mái ấm cho Trẻ vô gia cư: Nơi tạm trú khẩn cấp cung cấp dịch vụ ăn uống cho trẻ vô gia cư.
Điều kiện Các cơ quan tiểu bang bồi hoàn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ không cư trú tại tiểu bang cho những đứa
Hội đủ trẻ sau đây:
• trẻ em 12 tuổi và nhỏ hơn,
• trẻ em nhập cư 15 tuổi và nhỏ hơn, và
• thanh thiếu niên đến 18 tuổi trong các chương trình giữ trẻ ngoài giờ học ở khu vực nghèo khó.
Thông tin Nếu quý vị có thắc mắc về CACFP, vui lòng liên hệ bằng một trong các cách sau:
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