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Ngày 31 tháng 7 năm 2018 
  
Gửi đến tất cả chương trình giữ trẻ được cấp phép, 
  
Vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, Thống Đốc Kate Brown đã ban hành một chỉ thị cho Văn Phòng 
Chăm Sóc Trẻ Em để đảm bảo phụ huynh có thể truy cập thông tin về người giữ trẻ của con họ. 
Điều này được thực hiện thông qua các thủ tục cấp phép mới liên quan đến việc trao đổi thông 
tin với gia đình.  
  
"Một trong những ưu tiên hàng đầu của tiểu bang là đảm bảo trẻ em của chúng ta ở trong môi 
trường an toàn, lành mạnh, để trẻ có cơ hội thành công và phát triển... Gia đình có quyền được 
biết khi cơ sở giữ trẻ của con họ vi phạm pháp luật." - Thống Đốc Brown.  
  
Yêu Cầu Chung đã được bổ sung vào Trung Tâm Được Chứng Nhận, Nhà Trẻ Gia Đình Được 
Chứng Nhận và Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký trong Quy tắc Hành Chính Oregon. Những quy tắc 
bổ sung này yêu cầu người giữ trẻ đăng thông tin về trang mạng và thông tin liên lạc của Ban 
Học Tập Sớm, và một bản tư vấn cho phụ huynh về việc họ có thể truy cập thông tin về người 
giữ trẻ của họ. Các quy tắc bổ sung này cũng sẽ yêu cầu người giữ trẻ đăng tất cả những lá thư 
hợp lệ về việc không tuân thủ nghiêm trọng, cũng như thông báo cho tất cả phụ huynh về bất 
kỳ việc đóng giấy phép hoạt động nào. Cuối cùng, các quy tắc bổ sung này sẽ yêu cầu người giữ 
trẻ đảm bảo rằng phụ huynh của trẻ được ghi danh đã xem giấy phép mới nhất bằng cách ký 
tên vào bản tuyên bố (đính kèm). 
  
Các quy tắc này (đính kèm) đã được Hội Đồng Học Tập Sớm thông qua vào ngày 28 tháng 6 năm 
2018, và đã được đệ trình như là các quy tắc tạm thời, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2018. 
   
Hy vọng tất cả quý vị có một mùa hè tuyệt vời! 
  
  
Dawn Taylor 
Giám Đốc Chăm Sóc Trẻ Em 
  
  
Tài liệu đính kèm:  Thông Báo Cuộc Họp về Việc Tham Gia 

Tóm Tắt về Những Thay Đổi Quy Tắc Tạm Thời 
Mẫu Tuyên Bố của Phụ Huynh  

                         
  
 

 


