Yêu Cầu Ngoại Lệ cho Quy Tắc Đăng Ký của
Gia Đình Chăm Sóc Trẻ Em
Sử dụng một mẫu đơn cho mỗi yêu cầu. Hoàn tất mặt trước và sau - đánh máy hoặc viết rõ.

Quý vị phải tuân thủ quy tắc cho đến khi ngoại lệ cho quy tắc được chấp thuận.
Ngày quý vị muốn ngoại lệ bắt đầu:

Ngày quý vị muốn ngoại lệ kết thúc:

Tên

Số của nhà cung cấp

Địa chỉ

Số điện thoại

Thành phố

Quận

Mã vùng

Nếu quý vị yêu cầu một ngoại lệ cho số lượng trẻ em được cho phép chăm sóc, OAR 414-205-0065(1) và (2), xin vui lòng
hoàn tất phần dưới đây với ngày sinh và lớp trong trường (nếu có), cho mỗi đứa trẻ hiện đang được chăm sóc. Nêu ngày
và giờ (ví dụ: Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00-4:00) cho mỗi đứa trẻ được chăm sóc (bao gồm con của quý vị, trẻ được nuôi tạm
thời, và bất kỳ trẻ em nào mà quý vị chịu trách nhiệm chăm sóc). Xin vui lòng chỉ ra đứa trẻ hoặc trẻ em nào được ngoại lệ.
Xin tự nhiên thêm trang nếu cần. Nếu không có thông tin này, yêu cầu của quý vị không thể được tiến hành.
Liệt kê tất cả trẻ em được chăm sóc (bao gồm con của quý vị, trẻ được nuôi tạm thời, hoặc bất kỳ trẻ em nào khác mà quý vị chịu trách nhiệm chăm sóc)

Tên

Ngày sinh

Tuổi

Lớp

Ngày bắt đầu chăm sóc

Ngày & Giờ chăm sóc

Quý vị đang yêu cầu ngoại lệ cho ai?

Quý vị đã từng yêu cầu ngoại lệ này trước đây chưa?

1.

Quy tắc OAR 414-205-

2.

Quý vị đang yêu cầu điều gì?

3.

Giải thích lý do tại sao quý vị yêu cầu ngoại lệ cho quy tắc:
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Có

Không
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4.

Nếu Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em ban cho quý vị một ngoại lệ cho quy tắc này, quý vị có sẽ bảo đảm rằng
ngoại lệ này không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, phúc lợi và an toàn của trẻ em được chăm sóc hay không?

5.

Giải thích các nhu cầu của trẻ em sẽ được đáp ứng như thế nào nếu ngoại lệ này được chấp thuận:

6.

Mô tả bất kỳ ảnh hưởng tích cực và/hay tiêu cực nào mà ngoại lệ này đem đến cho trẻ em nếu được ban cho:
Tích cực:

Tiêu cực:

Yêu cầu không đảm bảo sẽ được chấp thuận. Việc chấp thuận không có nghĩa là quý vị sẽ được chấp thuận lại sau đó.
Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em có thể đặt điều kiện cho ngoại lệ của quý vị nếu yêu cầu này được chấp thuận. Văn
Phòng Chăm Sóc Trẻ Em có thể hủy bỏ việc chấp thuận ngoại lệ nếu họ thấy rằng quý vị không tuân thủ các quy tắc
hoặc điều kiện khác được đặt ra cho việc đăng ký của quý vị.
Hoàn tất và gửi yêu cầu ngoại lệ này đến địa chỉ dưới đây. Nếu ngoại lệ được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được Giấy
Chứng Nhận Đăng Ký mới với ngoại lệ và bất kỳ điều kiện nào được ghi nhận. Nếu ngoại lệ không được chấp thuận,
quý vị sẽ nhận được một mẫu đơn hồi đáp giải thích lý do tại sao yêu cầu không được chấp thuận.

Chữ ký của nhà cung cấp

Ngày yêu cầu

Bộ Giáo Dục Oregon là một nhà tuyển dụng/ chương trình với cơ hội bình đẳng

Office of Child Care
875 Union St NE
Salem, OR 97311
(503) 947-1400
1-800-556-6616
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