Thông Điệp Gửi Đến Người Giữ Trẻ Từ Giám
Đốc Hệ Thống Học Tập Sớm của Oregon
Đây là thời điểm khi cộng đồng giữ trẻ của chúng ta phải cùng nhau hỗ trợ việc ứng phó của tiểu bang Oregon
đối với COVID-19. Là một người giữ trẻ, câu hỏi đầu tiên quý vị tự hỏi mình là: Quý vị có sẵn sàng và có thể đi
theo tiếng gọi để cung cấp dịch vụ giữ trẻ khẩn cấp hay không?
Thực hiện quyết định này khi xem xét những điều sau đây:
Nhân viên của quý vị có sẵn sàng giữ những đứa trẻ có thể sẽ bị phơi nhiễm vì gia đình của trẻ đang đi
làm bên ngoài nhà. Nhân viên có sẵn sàng chấp nhận rủi ro này hay không?
Quý vị có thể giữ các nhóm gồm 10 đứa trẻ hoặc ít hơn hay không?
Quý vị có thể triển khai quy trình và hướng dẫn an toàn do Ban Học Tập Sớm và Cơ Quan Y Tế
Oregon cung cấp hay không? Đây không phải là quy trình sức khỏe và an toàn định kỳ. Ví dụ: quý vị
sẽ được yêu cầu đo nhiệt độ của trẻ và nhân viên hàng ngày, loại bỏ một số vật dụng ra khỏi môi
trường giữ trẻ. Thực tế là vi-rút có thể sống trên các vật liệu xốp, thực hiện các quy trình làm sạch
thường xuyên hơn để giữ cho trẻ và nhân viên được an toàn, v.v.
Quý vị có đang giữ trẻ cho các gia đình vẫn cần giữ trẻ vì họ đang làm việc bên ngoài nhà hay không?
Mặc dù khó khăn đối với quý vị, quý vị có sẵn sàng nói với các gia đình không cần giữ trẻ và khuyến
khích họ giữ con cái của họ ở nhà hay không?
Thứ hai, vui lòng thực hiện vai trò của quý vị để giúp các gia đình hiểu rằng họ phải ở nhà, và chỉ gửi trẻ nếu họ
không có lựa chọn nào khác. Đây là những gì thống đốc của chúng ta yêu cầu người dân Oregon. Quý vị biết rõ
nhất về hoàn cảnh của các gia đình mà quý vị giữ trẻ. Vui lòng thực hiện vai trò của quý vị trong việc khuyến
khích các gia đình có thể để trẻ ở nhà nên để trẻ ở nhà. Tất cả chúng ta đều được yêu cầu thực hiện vai trò của
mình để hạn chế sự lây lan của COVID-19.
Các chương trình giữ trẻ cung cấp giữ trẻ khẩn cấp có trách nhiệm giống như những người ứng phó đầu tiên và
là người quan trọng trong việc quản lý ứng phó của COVID-19 trong tiểu bang Oregon. Hàng ngàn gia đình sẽ
cần dịch vụ giữ trẻ khẩn cấp trong những tuần sắp tới. Cảm ơn quý vị đã sẵn sàng phục vụ, và xin hãy biết rằng
Ban Học Tập Sớm sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể để hỗ trợ quý vị.
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