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Ngày 8 tháng 2 năm 2021 

Kính gửi người giữ trẻ, 

Ban Học Tập Sớm đang hợp tác với Viện Ðại Học Y Tế & Khoa Học Oregon (OHSU) để hỗ trợ các người 
giữ trẻ ở Oregon bằng cung cấp đường dây nóng COVID-19 miễn phí. Y tá sẽ túc trực để giải đáp các 
câu hỏi hoặc thắc mắc. Số điện thoại 1-833-647-8222 hiện có sẵn bảy ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 
8 giờ tối. 

Các người giữ trẻ có thể truy cập vào đường dây nóng miễn phí để được hỗ trợ về: 

• Các triệu chứng hoặc vấn đề sức khỏe liên quan đến họ hoặc nhân viên 
• Các câu hỏi về việc loại trừ trẻ và nhân viên 
• Các bước cần thực hiện nếu ai đó dương tính với COVID-19 

Đường dây nóng là một nguồn dành riêng cho các người giữ trẻ và nhân viên. Nó không dành cho gia 
đình của trẻ đang giữ. Hỗ trợ tiếng Việt cũng có sẵn. Xem tờ rơi đính kèm để biết chi tiết về dịch vụ 
này. 

Luôn cập nhật bằng cách truy cập trang web COVID-19 của Ban Học Tập Sớm, 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 em và gia đình ở Oregon. 

Ban Học Tập Sớm 
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