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Ngày 11 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi Người Giữ Trẻ,  

Như quý vị cũng biết rằng, chúng tôi đã hoạt động theo các quy tắc và hướng dẫn về giữ trẻ khẩn cấp 
(ECC) kể từ giữa tháng 3 do hậu quả của đại dịch COVID-19. Ban Giáo Dục Sớm (ELD) đã hợp tác chặt 
chẽ với Cơ Quan Y Tế Oregon (OHA) để đảm bảo các quy tắc và hướng dẫn của ECC được cập nhật khi 
kiến thức của chúng tôi về cách COVID-19 lan truyền và ảnh hưởng đến người lớn và trẻ đang phát 
triển. 

Khi nhiều quận bắt đầu chuyển sang qua giai đoạn mới của việc mở lại và các khu học chánh hướng tới 
cho kế hoạch mùa thu, tôi viết thư này để cho quý vị biết rằng chúng tôi đang tiếp tục làm việc với OHA 
trong giai đoạn tiếp theo của hướng dẫn ECC. Mục tiêu của chúng tôi là phát hành hướng dẫn cập nhật 
toàn tiểu bang cho ECC trước thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. 

Nỗ lực này sẽ tiếp tục dựa trên khoa học về cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, và kết hợp phản 
hồi và chuyên môn của quý vị về cách vận hành an toàn cho nhà trẻ, cho nhân viên và trẻ đang chăm 
của quý vị. Kể từ khi bắt đầu sự khẩn cấp này, chúng tôi đã được nghe từ nhiều phản hồi của quý vị 
rằng sức khỏe và sự an toàn là mối quan tâm hàng đầu của quý vị trong việc vận hành hoặc mở lại. 
Điều này sẽ vẫn là một ưu tiên. 

Giai đoạn hướng dẫn tiếp theo này sẽ không phải là sự trở lại với 'hoạt động kinh doanh như bình 
thường' trước khi có COVID-19. Điều này là do virus vẫn còn trong cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng 
tôi học hỏi từ các doanh nghiệp khác đã mở lại, tất cả cũng tiếp tục tuân theo hướng dẫn mới, đặc biệt 
liên quan đến việc duy trì sáu feet khoảng cách thể chất. Cho đến nay, khoảng cách thể chất vẫn là một 
trong những chiến lược hiệu quả nhất để phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn 
có hiệu quả trong cơ quan giữ trẻ, đặc biệt đối với cách trẻ nhỏ. Do đó, các quy tắc và hướng dẫn của 
ECC muốn tập trung vào việc giữ trẻ trong nhóm nhỏ và ổn định hơn, và về việc vệ sinh và rửa tay 
thường xuyên, với loại trừ người lớn và trẻ có triệu chứng. 

Đồng thời, chúng tôi đã được nghe từ quý vị với những lo ngại về những thách thức khi thực hiện các 
thực hành an toàn này mà không có sự hỗ trợ, đặc biệt là sự khó khăn thực hành về việc hoạt động 
trong nhóm nhỏ hơn. Chúng tôi biết nó có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng 
đã nghe từ quý vị vì số lượng và số tối đa có giới hạn trong các nhà trẻ, nên họ không thể phục vụ hết 
các gia đình, vì chăm sóc trẻ chất lượng là một hỗ trợ thiết yếu cho các gia đình phát triển và cho trẻ 
em học hỏi và phát triển. 

Do đó, giai đoạn tiếp theo của hướng dẫn ECC sẽ tính đến tất cả các yếu tố này, bao gồm xem xét về 
việc tăng số lượng, số tối đa trẻ ở trong mỗi nhóm khi tham khảo ý kiến với OHA. Việc này sẽ yêu cầu 
tất cả chúng ta làm việc cùng nhau để tìm ra những cách mới để đảm bảo cách chăm sóc trẻ sẽ được là 
an toàn và tất cả các quý vị sẽ được hỗ trợ để hoạt động trong một đại dịch trong tương lai gần. 
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Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 năm 2020, chúng tôi sẽ có các cuộc gọi hàng tuần theo loại cơ sở để nghe 
các mối quan tâm và đề xuất của quý vị. Chúng tôi cũng có các phương pháp khác, như khảo sát nhân 
viên giữ trẻ và hội thảo trên web của đối tác, để thu hút ý kiến của quý vị về hướng dẫn cập nhật. ELD 
cam kết đảm bảo rằng sẽ có nhiều cơ hội và địa điểm cho nhân viên giữ trẻ và chủ doanh nghiệp cung 
cấp để đóng góp ý kiến vào hướng dẫn ECC cập nhật trước khi hướng dẫn này hoàn thành 

Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch đề nối lại các chuyến thăm và kiểm tra từ các chuyên gia cấp phép 
trên toàn tiểu bang. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chăm sóc trẻ em tiếp cận các nguồn 
cung cấp thiết yếu, và sẽ hỗ trợ nhân viên để hiểu và thực hiện vệ sinh và các biện pháp phòng ngừa an 
toàn và sức khỏe khác. 

Là một lĩnh vực, chúng tôi luôn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của trẻ và các chuyên gia chăm sóc và 
giáo dục sớm. Điều này cũng không ngoại lệ. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục cam kết với công việc này và 
cho trẻ và gia đình ở Oregon. 

 

 

 

 
Miriam Calderon 
Giám Đốc Hệ Thống Học Tập Sớm 
Ban Học Tập Sớm 

 

 

 
 

Amy Joyce    
Giám Đốc Phụ Trách về Giữ Trẻ  
Ban Học Tập Sớm 

 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

 


