
SỐ LƯỢNG VÀ TỶ LỆ TRONG NHÓM THEO YÊU CẦU
DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP GIỮ TRẺ OREGON TRONG COVID-19

Theo hướng dẫn của Thống đốc Kate Brown, các thiết lập giữ trẻ phải hỗ trợ giữ khoảng cách
ít nhất sáu (6) feet. Tuy nhiên, trẻ nhỏ không có sự kiên nhẫn để thực hành về việc giữ khoản
cách. Do đó, việc hạn chế số lượng trẻ em và duy trì các nhóm ổn định là rất quan trọng.

g

A BA B
Theo Tiêu chuẩn của toàn tiểu bang về hoạt động chăm sóc trẻ,
12 trẻ có thể được ghi danh vào một lớp học hoặc nhóm ổn 
định, nhưng chỉ có số lượng tối đa trẻ trong nhóm có thể ở 
trong một lớp học, tham dự cùng một lúc.

i “Ổn định” có nghĩa là cũng mấy đứa trẻ đó trong cùng một
nhóm mỗi ngày.

Ví dụ, Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) có thể 
có 12 12 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo đăng ký vào
một nhóm ổn định. 

Trẻ A tham dự Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.
Trẻ B tham dự Thứ Ba và Thứ Năm. 

Tuy nhiên, trong ví dụ này, có thể có tới 12 trẻ đăng ký 
nhưng chỉ có 10 trẻ trong một nhóm ổn định này tại bất 
kỳ thời điểm nào. A BA B
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xHãy nghĩ về nó giống như một đội thể thao 
- 12 người trong đội nhưng không phải ai
dũng có thể ở trên sân.
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4 ft.
Trung tâm được chứng nhận (CC) có thể phân chia
một căn phòng lớn để tạo khu vực cho hai nhóm ổn
định, bằng cách sử dụng một rào chắn hoặc vách
ngăn phòng, họ phải ít nhất là 4 feet cao.

i Yêu cầu này là cho trẻ ở mọi lứa tuổi. Tất cả các rào cản
phải được gắn chặt và chắc chắn để bảo đãm rằng rào sẽ 
không lật hoặc ngã trên trẻ.

Không nên có thêm bất kỳ người lớn nào ví dụ người đại diện cho các 
hoạt động đặc biệt hoặc hợp đồng trong một nhóm ổn định trừ khi cần 
duy trì tuân thủ tỷ lệ. Bất kỳ hoạt động đặc biệt hoặc hợp đồng không 
được phép trong thời gian này. Ngoại trừ nếu có thêm nhân viên để hỗ 
trợ về việc sức khỏe và phát triển để đáp ứng cácnhu cầu cụ thể cho trẻ, 
hoặc đơn giản là cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt hơn.

i Tất cả người lớn đến cơ sở giữ trẻ phải tuân thủ các yêu cầu
an toàn. Cơ sở giữ trẻ nên đảm bảo duy trì một nhóm ổn định 
với cùng nhân viên và cùng một nhóm trẻ mỗi ngày.

Số lượng trẻ và tỷ lệ trong nhóm là hai loại khác nhau.
Các nhà cung cấp giữ trẻ cần tuân thủ các tỷ lệ trong hướng 
dẫn tùy thuộc vào loại cơ sở của quý vị 

Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) có thể có tối đa 10 trẻ 
trong một nhóm ổn định. Trong tổng số 10 trẻ, không thể có 
quá sáu trẻ ở độ tuổi mẫu giáo hoặc trẻ hơn; trong số sáu trẻ 
này, không quá 2 trẻ dưới 24 tháng.

Nhà Giữ Trẻ Gia  
Đình Có Đăng Ký (RF)

Nhà Giữ Trẻ Gia Đình 
Được Chứng Nhận (CF)

Trung tâm được
chứng nhận (CC)

Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) có thể có hai nhóm ổn
định. Mỗi nhóm ổn định có thể có tối đa 10 trẻ ở các khu vực riêng
biệt trong nhà và không quá 16 tổng số trẻ hoặc số lượng tối đa trẻ ở 
trên giấy phép. Nhóm ổn định hai phải được sự chấp thuận của
chuyên gia cấp phép. Mỗi nhóm trẻ phải ở trong một khu vực được
chấp thuận và đáp ứng 35 feet kích thước vuông cho mỗi đứa trẻ được 
chăm. Mỗi nhóm trẻ phải đáp ứng tỷ lệ nhân viên theo trẻ như được 
định nghĩa trong Quy tắc hành chính Oregon 414‐350‐0120, được tìm 
thấy trong Quy tắc Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận ở trang 27.

Trung tâm được chứng nhận (CC) có thể có tổng số tối đa 
10 trẻ ở trong mỗi nhóm ổn định trong mỗi lớp học; các 
phòng học lớn có thể được chia thành hai phòng với sự 
chấp thuận của chuyên gia cấp phép. Mỗi nhóm trẻ phải 
ở trong một khu vực được chấp thuận và đáp ứng 35 feet 
kích thước vuông cho mỗi đứa trẻ được chăm. Các Trung 
tâm được Chứng nhận phải duy trì tỷ lệ nhân viên với tỷ lệ 
trẻ được nêu trong bảng dưới đây.

Tuổi Tỷ lệ Số trẻ tối đa
trong nhóm

6 tuần – 
23 tháng

24 tháng – 
35 tháng

36 tháng – 
Mẫu giáo
Đi học mẫu

giáo và lớn hơn

1:4

1:5

1:10

1:10

8

10

10

10

www.oregonearlylearning.com @OREarlyLearning @OREarlyLearning

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.  
Các nhà cung cấp cũng có thể gửi câu hỏi đến ELD bằng cách gửi email cho ProviderContact@state.or.us.
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