Người giữ trẻ thân mến,
Như quý vị biết, có một số quy tắc giữ trẻ tạm thời có hiệu lực và chúng tôi đã bắt đầu quá trình làm cho
những quy tắc này trở thành vĩnh viễn. Đây là cập nhật về quá trình này:
Tóm tắt các thay đổi về quy tắc được đề xuất áp dụng cho các Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận,
Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận và Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký:
Giấc Ngủ An Toàn‐
 Loại bỏ quy tắc cho phép trẻ sơ sinh đang ngủ khi đến cơ sở vẫn ngồi trong ghế xe cho
đến khi trẻ thức giấc. Điều này trái với với quy tắc hiện hành rằng trẻ sơ sinh đang ngủ
phải ngay lập tức được chuyển đến một bề mặt thích hợp để ngủ. Quy tắc sẽ được sửa
đổi để phù hợp với quy tắc hiện hành.
 Sửa chữa quy tắc để sử dụng các từ ngữ tương tự để mô tả các bề mặt ngủ an toàn
thích hợp (nôi, nôi xách tay, cũi hoặc giường trẻ em).
 Cho biết rằng Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) có thể thông báo cho phụ huynh về việc không
tuân thủ giấc ngủ an toàn hợp lệ nào, và nêu rõ rằng tất cả các thư than phiền nghiêm
trọng hợp lệ và thư về việc không tuân thủ nghiêm trọng phải được đăng, nơi phụ
huynh có thể thấy rõ.
Chì‐
 Cập nhật và làm rõ các yêu cầu về thử nghiệm nước và nộp các kết quả kiểm tra cho
OCC.
Áp dụng cho các Trung Tâm Được Chứng Nhận:
Yêu Cầu Đào Tạo‐
 Sửa chữa những cái không thống nhất trong yêu cầu đào tạo cho Phụ tá 1 về mặt hỗ trợ.
Giai Đoạn Công Chúng Đóng Góp Ý Kiến
 Hiện mở giai đoạn công chúng đóng góp ý kiến và kết thúc vào ngày 21 tháng 3 năm 2019 lúc 5
giờ chiều.
 Ý kiến có thể được email cho Anne.Morrison@ode.state.or.us, hoặc gửi thư đến Anne Morrison,
Oregon Early Learning Division, 700 Summer Street NE # 350, Salem, OR 97301.
 Đính kèm là các bản tóm lược các quy tắc được đề xuất, và có ngôn ngữ quy tắc đầy đủ ở đây:
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayBulletin.action?bulltnRsn=283

Phiên Điều Trần Công Cộng
 Nếu quý vị muốn đến tận nơi để đóng góp ý kiến về những thay đổi này, vui lòng tham dự Phiên
Điều Trần Công Cộng
 Ngày 6 tháng 3 năm 2019 lúc 6 giờ chiều.
 Địa chỉ: Department of Veteran's Affairs Auditorium, 700 Summer Street NE, Salem, OR 97301
 Tất cả những người muốn đưa ra lời khai phải đăng nhập không muộn hơn 6 giờ 15 chiều.
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