
Bộ Giáo Dục Oregon • Ban Giáo Dục Mầm Non • Văn Phòng Giữ trẻ • www.oregonearlylearning.com                        TA-833B   10/7/2020 

Mẫu Báo Cáo Sự Cố 

Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) không bắt buộc dùng mẫu đơn này nhưng có thể dùng nó để ghi lại các loại 
sự cố sau: 

 Lo ngại về hành vi 

 Đứa trẻ đi lạc hoặc không có người trông giữ 

 Sự cố bắt buộc phải báo cáo  

 Động vật cắn (ngoài một báo cáo về thương tích có thể xảy ra) 

Thông Tin của Trẻ 

Tên trẻ: Tuổi của trẻ: 

Thông Tin Chi Tiết và Mô Tả về Sự Cố 

Ngày và giờ xảy ra sự cố:  

Sự cố xảy ra ở đâu?         Lớp học           Phòng tắm            Xe buýt/Xe cộ           Hành lang     Nhà bếp          Sân chơi 

Khác:  

Ai đang giám sát đứa trẻ tại thời điểm xảy ra sự cố?  

Có các nhân chứng người lớn nào khác không?      

Có            Không         Nếu có, ghi tên các nhân chứng: 

 

Mô tả sự cố:  

Mô tả hành động được thực hiện:  

Thay đổi thủ tục hoặc nhân sự do sự cố này:             Không áp dụng  

Hành Động Tiếp Theo Được Thực Hiện 

Trẻ được điều trị và vẫn ở nhà trẻ                       Trẻ được đưa về nhà Gọi 911 

Thực hiện báo cáo bắt buộc                                    Khác:  

Thông Báo (theo yêu cầu của quy tắc): 

Phụ huynh                       Tên:         Được thông báo bởi:          Ghi chú Gọi điện      Gặp trực tiếp 

DHS                                   Tên:                           Ngày: Không áp dụng 

Cơ quan thi hành luật    Tên:                     Ngày:                Không áp dụng 

OCC                       Tên:                          Ngày:                Không áp dụng 

Chữ ký giáo viên: _______________________________________________________ Ngày: _______________________ 

Chữ ký phụ huynh: ______________________________________________________ Ngày: _______________________ 
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