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Ngày 16 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi Người giữ trẻ, 

 

Ban Học tập sớm (ELD) muốn thông báo cho quý vị  về sự thay đổi liên quan đến phần “Quy mô 
nhóm và Nhóm ổn định” có trong “Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn đối với Hoạt Động Giữ 
Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19̉.”  Có hiệu lực ngay lập tức, Nhà Giữ Trẻ 
Gia Đình Có Đăng Ký (RF) có thể có tối đa 16 trẻ từ 10 trẻ trong một nhóm ổn định , còn được 
gọi là “đội”. 

Trong hướng dẫn ban đầu được ban hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, số lượng nhóm ổn 
định là 12, 12 trẻ có thể được ghi danh vào một nhóm ổn định nhưng chỉ có 10 trẻ trong nhóm 
ổn định bất cứ lúc nào. ELD đã nghe từ các Nhà Giữ Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) rằng điều này 
không cho phép quý vị có đủ số trẻ bán thời gian. Chúng tôi cũng nhận ra rằng các loại giấy 
phép giữ trẻ khác có các nhóm lớn hơn. Do đó, số trẻ tối đa trong nhà của quý vị vẫn là 10 trẻ, 
nhưng giờ đây quý vị có thể có 16 trẻ đăng ký để những trẻ khác nhau có thể có mặt tại địa 
điểm vào những ngày khác nhau. 

Cho phép nhiều trẻ em hơn trong nhóm sẽ có cơ hội làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19. Chúng 
tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn là phải đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt, giữ 
khoảng cách với những người khác khi có thể, rửa tay thường xuyên và tuân theo các yêu cầu 
khác về an toàn và sức khỏe có trong hướng dẫn. 

 

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục làm việc để phục vụ trẻ em và gia đình ở Oregon. 

Trân trọng, 

 

 

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