Quá Trình Kiểm Tra Lý Lịch và Trình Tự Thời Gian
Hoạt Động

Thời Gian Dự Kiến

1. Cá nhân hoàn tất đơn ghi danh vào Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch (CBR) – trên mạng
hoặc trên giấy

Ngày thứ nhất

2. Nhân viên văn phòng trung tâm của Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em (OCC) giải quyết
đơn ghi danh theo thứ tự họ nhận được và tiến hành kiểm tra lý lịch Oregon.

1 đến 3 ngày làm việc

3. OCC gửi thư yêu cầu dấu vân tay cho FBI kiểm tra và tài liệu với các hướng dẫn để
hoàn tất quá trình lấy dấu vân tay.

Cùng ngày với việc kiểm tra bởi
Oregon

4. Nếu người nộp đơn đã sống bên ngoài Oregon trong vòng 5 năm kể từ khi nộp đơn Thêm 1‐6 tuần (thời gian tùy
xin CBR, lịch sử hình sự và lịch sử bảo vệ trẻ em cho tiểu bang được chỉ định sẽ
thuộc vào từng tiểu bang)
được kiểm tra.
5. Cá nhân lên mạng để làm hẹn lấy dấu vân tay với Dịch Vụ Lấy Dấu Vân Tay
Fieldprint. Tất cả các nơi cung cấp dịch vụ Fieldprint mở cửa tối thiểu là 40 tiếng
mỗi tuần để việc kiểm tra lý lịch có thể được hoàn tất sớm theo khả năng của cá
nhân.

2‐3 ngày làm việc nếu lấy hẹn khi
nhận được thư

6. Dấu vân tay được truyền qua điện tử cùng ngày Fieldprint lấy dấu vân tay gửi đến Cùng ngày hẹn
Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon và họ kiểm tra chất lượng của việc lấy dấu vân tay bằng
điện tử.
7. Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em làm báo cáo hàng ngày về các cá nhân đã được lấy dấu 1 ngày làm việc
vân tay.
2 ngày làm việc để lá thư được
8. Sau khi lấy dấu vân tay, OCC có thể “ghi danh có điều kiện” cá nhân vào kết quả
đang chờ của CBR thuộc cuộc kiểm tra bởi FBI. Một lá thư được gửi đến cá nhân để gửi đến
thông báo cho họ về việc ghi danh có điều kiện. Các cá nhân có thể bắt đầu làm
việc ngay sau khi họ được ghi danh có điều kiện và kết nối với một cơ sở được cấp
phép
9. Xấp xỉ số ngày ghi danh có điều kiện

10 ngày làm việc, có thể sớm hơn

10. Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon kiểm tra dấu vân tay theo Hồ Sơ Lý Lịch Hình Sự
Oregon.

1 ngày làm việc

hoàn tất sau 2‐3 ngày làm việc
11. Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon gửi bản in qua đường điện tử đến FBI.
Dấu vân tay sau đó bị hủy bỏ. Luật pháp của tiểu bang và liên bang cấm giữ bản in
trong hồ sơ. Sau khi FBI hoàn tất việc kiểm tra và tất cả các kiểm tra khác được
chấp thuận, cá nhân sẽ được ghi danh vào Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch.
12. Lá thư gửi đến cá nhân để thông báo cho họ về việc ghi danh đã được hoàn tất
trong hệ thống đăng ký lý lịch.

2‐3 ngày làm việc

Tổng Cộng: 16 ngày hoặc sớm hơn*

Một số trường hợp có thể gây ra chậm trễ trong quá trình.
 Bị từ chối hoặc không đọc được bản in dấu vân tay. Các cá nhân được thông báo nếu họ cần phải lấy lại dấu vân
tay. Thông thường, một số ít người bị như vậy.
Oregon Department of Education • Early Learning Division • Office of Child Care • www.oregonearlylearning.com

CBR-619-vt 5/30/19.v2



Các chuyên gia kiểm tra lý lịch thu thập kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra lý lịch và quyết định nếu cần thông
tin bổ sung để ghi danh hoặc từ chối ghi danh.
*(lâu hơn đối với các người nộp đơn đã cư trú bên ngoài Oregon trong vòng 5 năm sau khi hoàn thành đơn đăng
ký)

Nếu Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em nhận được đơn xin gia hạn của quý vị 14 ngày hoặc hơn, trước ngày hết hạn, việc
ghi danh vào Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch vẫn còn hiệu lực trong quá trình kiểm tra lý lịch.
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