Tiê u Chı́ Đá p ƯỨng Yê u Caầ u 10 Giờ Đà o Tạ o
Cho Ngườ i Giữ Trẻ Gia Đı̀nh Có Đă ng Ký

Gia Hạn Đơn Xin: 10 tiếng đào tạo là bắt buộc cho việc gia hạn giấy phép chăm sóc trẻ em Gia Đình có Đăng Ký. Việc đào
tạo phải được thực hiện trong hai năm trước ngày gia hạn. Nếu lấy nhiều hơn 10 giờ đào tạo trong hai năm, Văn Phòng
Chăm Sóc Trẻ Em sẽ chấp nhận tài liệu cho, và ghi lại giờ đào tạo liên quan đến việc chăm sóc trẻ em nộp cho Văn Phòng
Chăm Sóc Trẻ Em.
Mở Lại Đơn Xin: 10 giờ đào tạo là bắt buộc để mở lại giấy phép chăm sóc trẻ em gia đình có đăng ký. Yêu cầu 10 giờ sẽ
được chia theo tỉ lệ cho thời gian giấy phép ít hơn hai năm trước đó.
Chủ Đề: Việc đào tạo phải liên quan đến Các Thể Loại Kiến Thức Cốt Lõi Trong Cơ Quan Đăng Ký Oregon để tính vào 10
giờ yêu cầu đào tạo. Các thể loại này là:
Sự phát triển của trẻ
- Sự Đa Dạng (DIV)
- Hệ Thống Gia Đình và Cộng Đồng (FCS)
- Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người (HGD )
- Sức Khỏe, An Toàn và Dinh Dưỡng (HSN) *

- Môi Trường Học và Chương Trình Giảng Dạy (LEC)
- Quan Sát và Đánh Giá (OA)
- Nhu Cầu Đặc Biệt (SN)
- Hiểu Biết & Hướng Dẫn Hành Vi (UGB)

* LƯU Ý: Văn phòng Chăm Sóc trẻ em xác định (HSN) là "Phát Triển Trẻ Em" ngoại trừ Bộ An Toàn (Nhận Biết và Báo Cáo Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em, Hô Hấp Nhân Tạo, Sơ Cứu và Xử Lý
Thực Phẩm là coi như "Khác").

Khác
- Phát Triển Chuyên Nghiệp & Lãnh Đạo Cá Nhân (PPLD) - Quản Lý Chương Trình (PM)
LƯU Ý: Ít nhất 6 giờ của 10 giờ đào tạo phải liên quan đến sự phát triển của trẻ em. Mô tả đầy đủ các tiêu chuẩn liên
quan đến Các Thể Loại Kiến Thức Cốt Lõi có thể được tìm thấy tại: http://www.pdx.edu/occd/forms-andresources.
Cách Đáp Ứng Yêu Cầu: Yêu cầu 10 giờ đào tạo có thể được đáp ứng nhiều cách khác nhau. Bao gồm, nhưng không giới
hạn: hội thảo, các khóa học đại học, nguồn và các lớp học được giới thiệu về chăm sóc trẻ em, các khóa học trực tuyến
thông qua một tổ chức được Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em công nhận, hội nghị và đào tạo tại nhà thông qua một nguồn
được Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em công nhận như "Mẫu Giáo Vĩnh viễn, TLC Hàng Ngày, và Các Khóa Học Chăm Sóc." Tất
cả việc đào tạo được cung cấp bởi một Cộng Đồng Chứng Nhận hoặc Giáo Viên Huấn Luyện sẽ được chấp nhận. Việc đào
tạo được cung cấp bởi một tổ chức tài trợ có đăng ký sẽ được chấp nhận. Trung Tâm Oregon về Phát Triển Nghề Nghiệp
về Chăm Sóc Và Giáo Dục Thời Thơ Ấu/ Cơ Quan Đăng Ký Oregon tại PSU chứng nhận giảng viên, và đăng ký các tổ chức
tài trợ.
Về việc đào tạo hiện có và các nguồn đào tạo, truy cập www.oregonchildcaretraining.org.
Phương Pháp Đào Tạo: Đào tạo trong lớp học giúp người giữ trẻ bổ sung kinh nghiệm thảo luận ý tưởng với các chuyên
gia khác và giáo viên. Do đó, Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em đề nghị một số giờ đào tạo của quý vị trong lớp học. Nếu quý
vị không sử dụng lớp học đào tạo như một phần của 10 giờ đào tạo, Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em đề nghị quý vị được
đào tạo ít nhất theo hai cách khác nhau. Liên hệ Nguồn và Giới Thiệu Chăm Sóc Trẻ Em (R&R) ở địa phương của quý vị để
có danh sách đầy đủ các lớp học hiện có trong khu vực của quý vị.
Huấn luyện từng cá nhân sẽ đáp ứng yêu cầu nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:


Việc đào tạo được cung cấp trong thời gian người giữ trẻ KHÔNG chăm sóc trẻ, trừ khi việc đào tạo đòi
hỏi mô hình hay huấn luyện một kỹ năng đặc biệt đòi hỏi người giữ trẻ tham gia với người huấn luyện về
kỹ năng thực tế;
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Đào tạo phải được cung cấp tối thiểu là một giờ trong một thời điểm; và



Đào tạo phải tuân theo một chương trình giảng dạy, ví dụ như kế hoạch tổ chức nội dung trình bày.

Xem phim, đọc báo hoặc chương sách, sẽ KHÔNG đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, các tài liệu này có thể được sử dụng như
một phần của chương trình đào tạo rộng hơn, và trong một số đào tạo chẳng hạn như đào tạo Đọc và Suy Nghẫm được
cung cấp bởi cá nhân R&R. Trong trường hợp đào tạo R&R, giấy chứng nhận được cấp và ký bởi R&R sẽ được chấp nhận
thay thế cho giờ đào tạo.
Sự dẫn chứng bằng tài liệu mua và/hoặc sử dụng chương trình giảng dạy cụ thể (ví dụ như chương trình mầm non trọn
gói) sẽ KHÔNG đáp ứng yêu cầu về giờ đào tạo cho người giữ trẻ.
Đào tạo làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của một cơ quan hoặc làm thế nào để tham gia một chương trình cơ quan
sẽ KHÔNG đáp ứng yêu cầu 10 giờ đào tạo. Điều này bao gồm đào tạo về quy tắc Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em (Tổng
Quan), chương trình người giữ trẻ được liệt kê bởi DHS, hoặc Chương Trình Chăm Sóc Lương Thực Trẻ Em và Người Lớn
USDA. Tuy nhiên, đào tạo bởi cơ quan về dịch vụ trẻ em bao gồm các vấn đề liên quan đến tăng trưởng và phát triển trẻ
em, tương tác với gia đình và xã hội, giáo dục trẻ em, giúp trẻ em đối mặt các vấn đề và thử thách trong cuộc sống của
trẻ, vân vân… có thể được chấp nhận.
Tài liệu: Bằng chứng về việc đào tạo phải được dẫn chứng bằng tài liệu như là chứng chỉ hoặc lá thư có tiêu đề đầu trang
của tổ chức bởi tổ chức tài trợ việc đào tạo. Phải bao gồm tất cả những điều sau đây:


Tên của tổ chức cung cấp đào tạo (cung cấp chi tiết bổ sung nếu cái tên không tự giải thích, ví dụ như
JSServices hoặc ISU).



Tên của người giữ trẻ gia đình được đào tạo.



Ngày đào tạo.



Số giờ tham gia đào tạo của người giữ trẻ (nếu chủ đề bao quát và chỉ một phần của nội dung liên quan
đến việc chăm sóc trẻ, cung cấp thông tin chi tiết để làm rõ phần nào trong việc đào tạo có liên quan
đến việc chăm sóc trẻ.)



Tên và/hoặc chủ đề của việc đào tạo. Nếu tên của việc đào tạo không đủ cụ thể để truyền tải bản chất
vấn đề, phải cung cấp thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung có thể theo hình thức mô tả khóa học, phác
thảo, chương trình nghị sự, giáo trình, vân vân...
Tỷ Lệ Yêu Cầu Đào Tạo Cho Việc Mở Lại Đơn Xin
Thời Gian Cấp Phép Trước Đó:
Cho đến 6 tháng
6 đến 12 tháng
12 đến 18 tháng
18 đến 24 tháng
24 tháng

Giờ Đào Tạo Bắt Buộc:
0
2.5
5
7.5
10

Làm Rõ: 10 giờ yêu cầu đào tạo là thêm vào việc đào tạo khác được yêu cầu cụ thể cho giấy phép chăm sóc trẻ em gia
đình có đăng ký, ví dụ như Sơ Cứu, CPR Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Em, Xử Lý Thực Phẩm Oregon, và Nhận Biết và Báo Cáo Lạm
Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em.
Sở Giáo Dục Oregon là một nhà tuyển dụng/chương trình với cơ hội bình đẳng.
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