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Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc Quỹ Bình Đẳng! Theo quy định của HB 3427 từ 
Phiên Họp Lập Pháp Oregon 2019, Hội Đồng Giáo Dục Sớm phải áp dụng các quy tắc để quản lý Quỹ Bình 
Đẳng. RAC này sẽ giúp triển khai và hình thành ngôn ngữ quy tắc để điều hành Quỹ Bình Đẳng mới được 
phát triển và tác động tích cực lên các tổ chức trên toàn Oregon.  

ỦY BAN CỐ VẤN QUY TẮC LÀ GÌ? 

Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc (RAC) là một nhóm các bên liên quan nội bộ và ngoại bộ, những người này làm 
việc cùng nhau để giúp thực hiện các quy tắc nhằm đáp ứng lập pháp mới hoặc được cập nhật. RAC bao 
gồm các nhân viên cơ quan của tiểu bang và các thành viên của các nhóm bị ảnh hưởng bởi việc lập quy 
tắc. 

Đối với Quỹ Bình Đẳng (EF) RAC này, chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm đa dạng các cá nhân đại diện 
cho nhiều kinh nghiệm và quan điểm trên toàn tiểu bang. Tính đa dạng của những người lên tiếng bao 
gồm, nhưng không giới hạn về chủng tộc, sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, vị trí địa lý, trình độ tiếng 
Anh. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các cá nhân đại diện cho các tổ chức văn hóa (CSO) bị ảnh hưởng bởi 
lập pháp HB 3427 – những tổ chức đó sẽ xem xét việc nộp đơn xin Quỹ Bình Đẳng. Những người được 
lựa chọn để tham gia vào RAC này sẽ là các cá nhân có thể đại diện cho một quan điểm chung của nhiều 
nhóm người khác nhau được phục vụ. 

Để nộp đơn xin, chỉ cần hoàn tất đơn xin RAC đính kèm với đơn này và gửi nó cùng với sơ yếu lý lịch hiện 
hành của quý vị và một bản tường trình ngắn gọn nói lên việc muốn tham gia, bằng định dạng PDF, gửi 
đến Điều Phối Viên Quy Tắc của Ban qua email đến remember.watts@state.or.us HOẶC gửi bản sao của 
tài liệu qua bưu điện đến Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer St NE Suite #350, Salem, OR 
97301. Để được xem xét, tất cả đơn xin phải nhận được chậm nhất vào ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

KHI NÀO VÀ Ở ĐÂU? 

Sẽ có từ hai đến bốn cuộc họp của EFRAC được tổ chức trong hai tuần đầu tiên của tháng Mười Hai. Hai 
cuộc họp là bắt buộc; chúng tôi sẽ chỉ tổ chức hơn hai cuộc họp nếu chúng tôi đã không triển khai các đề 
nghị cuối cùng về quy tắc. Các cuộc họp sẽ được tổ chức tại Ban Giáo Dục Sớm, tọa lạc tại Salem; ngoài 
ra, sẽ có các tùy chọn tham gia qua mạng nếu quý vị không thể tham dự vì khoảng cách địa lý. 

CUỘC HỌP THỨ 1: Thứ ba, ngày 3 tháng 12,  1 giờ trưa-2 giờ 30 chiều 

CUỘC HỌP THỨ 2: Thứ năm, ngày 5 tháng 12, 9 giờ 30 sáng-11 giờ sáng 

CUỘC HỌP THỨ 3 (nếu cần): Thứ ba, ngày 10 tháng 12, 1 giờ trưa-2 giờ 30 chiều 

CUỘC HỌP THỨ 4 (nếu cần): Thứ năm, ngày 12 tháng 12, 9 giờ 30 sáng-11 giờ sáng 

THẮC MẮC THÊM? 

Hãy liên lạc với Điều Phối Viên Quy Tắc của Ban là Remember Watts theo số (503) 947-0674 HOẶC 
remember.watts@state.or.us. Chúng tôi mong muốn được làm việc với quý vị! 
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