25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi Người Giữ Trẻ,
Ban Học tập sớm (ELD) mong muốn được mời quý vị đến một loạt các cuộc trò chuyện cho tất cả các
người giữ trẻ bắt đầu đầu tháng Bảy. Mục đích của các cuộc hội thoại này sẽ là thu thập phản hồi của
quý vị về việc hướng dẫn giữ trẻ khẩn cấp được cập nhật đang phát triển. Hướng dẫn cuối cùng này sẽ
được phát hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2020.
Thông tin chi tiết về các cuộc gọi sẽ được cung cấp sớm nhưng 'Để dành ngày' cho những thứ sau:
Ngày 7-11 tháng 7 năm 2020: Các cuộc họp để đưa ra phản hồi trong nhóm nhỏ
Ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2020: Xem xét đề xuất hướng dẫn
• Thứ ba: Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF)
• Thứ tư: Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF)
• Thứ năm: Trung Tâm Được Chứng Nhận (CC)
• Thứ bảy: Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Tất cả các loại)
Ngoài ra, các người giữ trẻ có thể tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến trên trang web của ELD (có
sẵn bằng các ngôn ngữ khác) để quý vị cung cấp các sự phản hồi vào trên các lĩnh vực cụ thể của hướng
dẫn như số lượng, số tối đa trẻ trong nhóm, các sự kiểm tra sức khỏe, v.v. Cuộc khảo sát này sẽ được
mở cho đến Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020.
Luôn cập nhật bằng cách truy cập trang web của Ban Học tập sớm COVID-19, nơi thông tin mới nhất và
Câu hỏi thường gặp được cập nhật thường xuyên.
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục làm việc để phục vụ trẻ và gia đình ở Oregon.
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