Các Quy Tắc Mới cho việc Chuyên Chở Trẻ Em
trong Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Được Cấp Phép
Ban Học Tập Sớm, cùng với Ủy Ban Chăm Sóc và Giáo Dục Thời Thơ Ấu của Hội Đồng Học Tập Sớm,
đã đánh giá nghiên cứu mới về việc chuyên chở an toàn cho trẻ em, các ý kiến của công chúng về
ngôn từ trong quy tắc được đề xuất và khả năng tài chính hoặc tác động thực tế đến các nhà cung
cấp chăm sóc trẻ em.
Trong tháng 6 năm 2017, Hội Đồng Học Tập Sớm đã gặp và áp dụng ngôn từ trong quy tắc cho Gia
Đình Chăm Sóc Trẻ Em Có Đăng Ký, Gia Đình Chăm Sóc Trẻ Em Được Chứng Nhận, Trung Tâm
Chăm Sóc Được Chứng Nhận và Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em Theo Quy Định.
Các quy tắc mới của tiểu bang:
“Các xe cộ sau đây có thể được sử dụng để chuyên chở trẻ em được chăm sóc:
(a) Xe được sản xuất để chuyên chở ít hơn mười hành khách;
(b) Xe buýt của trường hoặc xe buýt hoạt động đa năng của trường;
(c) Xe được sản xuất để chuyên chở mười hành khách hoặc hơn, được sản xuất vào năm 2010
hoặc sau đó; hoặc
(d) Xe được sản xuất để chuyên chở mười hành khách hoặc hơn, được sản xuất trước năm 2010,
với các điều kiện sau đây:
(A)
Tốc độ chạy không vượt quá 50 dặm một giờ; và
(B)
Xe phải được kiểm tra an toàn hàng năm bởi một ga‐ra xe, tiệm mua bán xe hoặc
cửa hàng sửa chữa xe. Bằng chứng của việc kiểm tra phải có trên mẫu đơn được
cung cấp bởi Ban Học Tập Sớm hoặc trên mẫu đơn có chứa thông tin tương tự,
được cung cấp bởi người kiểm tra.”
Điều này có ý nghĩa gì cho Gia Đình Chăm Sóc Trẻ Em Có Đăng Ký?
Quy tắc hiện tại dành cho Gia Đình Chăm Sóc Trẻ Em Có Đăng Ký (OAR 414‐205‐0110.10) cấm sử
dụng xe van chở 15 hành khách đã được thay thế bằng ngôn từ trong quy tắc trên. Nếu quý vị sẽ
gia hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2017 hoặc sau đó, quý vị phải có mẫu đơn kiểm tra được hoàn
tất trước ngày gia hạn kế tiếp của quý vị hoặc ngày giữa thời gian cấp phép của quý vị, tùy theo cái
nào đến trước.
Điều này có ý nghĩa gì cho Gia Đình Chăm Sóc Trẻ Em Được Chứng Nhận và Trung Tâm Chăm Sóc
Trẻ Em Được Chứng Nhận không?
Trước đây, đã không có bất kỳ quy tắc nào cấm hoặc quy định bất kỳ loại xe nào chuyên chở trẻ
em được chăm sóc. Nếu việc tái quyết định của quý vị là vào ngày 1 tháng 11 năm 2017 hoặc sau
đó, quý vị phải hoàn tất mẫu đơn kiểm tra trước ngày tái quyết định kế tiếp của quý vị.
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Điều này có ý nghĩa gì cho nhà cung cấp Nhận Trợ Cấp Theo Quy Định?
Trước đây, đã không có bất kỳ quy tắc nào cấm hoặc quy định bất kỳ loại xe nào chuyên chở trẻ
em được chăm sóc. Nếu việc tái quyết định của quý vị là vào ngày 1 tháng 11 năm 2017 hoặc sau
đó, quý vị phải hoàn tất mẫu đơn kiểm tra trước ngày tái quyết định kế tiếp của quý vị.
Tất cả chiếc xe của tôi được sử dụng để chuyên chở trẻ em được chăm sóc có cần phải được
kiểm tra an toàn hàng năm không?
Không. Chỉ những xe được yêu cầu phải kiểm tra an toàn hàng năm là những xe:
a) Được sản xuất để chở mười hành khách hoặc hơn;
b) Được sản xuất trước năm 2010; và
c) Không phải xe buýt của trường hoặc xe buýt hoạt động đa năng của trường.
Giới hạn tốc độ 50 dặm một giờ áp dụng mỗi khi tôi chuyên chở trẻ em được chăm sóc phải
không?
Không. Chỉ những xe không thể vượt quá giới hạn tốc độ 50 dặm một giờ là những xe:
a) Được sản xuất để chở mười hành khách hoặc hơn;
b) Được sản xuất trước năm 2010; và
c) Không phải xe buýt của trường hoặc xe buýt hoạt động đa năng của trường.
Tôi có thể tìm thấy mẫu đơn Kiểm Tra An Toàn Xe Cộ ở đâu?
Mẫu đơn kiểm tra an toàn có sẵn trên trang mạng của Ban Học Tập Sớm tại
www.oregonearlylearning.com. Chuyên gia cấp phép của quý vị cũng sẽ có các bản sao của mẫu
đơn.
Tôi có thể đi đâu để được kiểm tra an toàn?
Quý vị có thể được kiểm tra tại bất kỳ cửa hàng cơ khí hoặc dịch vụ được chứng nhận. Kỹ thuật
viên dịch vụ phải có chứng chỉ Dịch Vụ Xe Xuất Sắc (Automotive Service Excellence, ASE) hiện
hành. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng mẫu đơn của Ban Học Tập Sớm. Nếu quý vị chọn sử
dụng một mẫu đơn được cung cấp bởi kỹ thuật viên dịch vụ, quý vị phải đảm bảo rằng tất cả các
yêu cầu kiểm tra đã được giải quyết.
Nếu tôi có thắc mắc về các quy tắc mới hoặc việc kiểm tra thì sao?
Nơi tốt nhất để đặt câu hỏi và nhận được hướng dẫn là chuyên gia cấp phép của quý vị. Quý vị
cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em tại: 1‐800‐556‐6616.
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