QUỸ CHĂM SÓC VÀ
PHÁT TRIỂN TRẺ EM
Hãy để tiếng nói của quý vị được lắng
nghe và chia sẻ ý kiến phản hồi về Kế
Hoạch của Tiểu Bang Oregon

Quỹ Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em (CCDF) là một khoản tài trợ liên bang từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
Hoa Kỳ cấp cho những người tại Tiểu bang, Lãnh thổ và Bộ lạc. CCDF hỗ trợ những nỗ lực của Oregon trong
việc cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình có thu nhập thấp và nâng cao chất lượng giữ trẻ cho tất cả
trẻ em.
Chương Trình Tiểu Bang CCDF đóng vai trò là đơn xin tài trợ, nêu chi tiết việc phản hồi của Tiểu bang đối với
các yêu cầu của liên bang, mô tả các chương trình và dịch vụ giữ trẻ có sẵn cho các gia đình đủ điều kiện. Hãy
truy cập oregonearlylearning.com/administration/state-plans để tải xuống bản dự thảo Kế Hoạch Tiểu Bang
CCDF cho năm 2022-2024.

Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) muốn nghe từ quý vị! Hãy chia sẻ phản hồi của quý vị
về dự thảo Kế Hoạch Tiểu Bang CCDF theo những cách sau:
Tham gia phiên điều trần công cộng vào thứ Ba, ngày 27 tháng 4, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối.
Nhấp vào đường link sau để đăng ký và nộp lời phát biểu công khai: app.smartsheet.com/b/form/669aa206ff574458ad5d51a3d4bb5c48. Những người phát biểu sẽ có thể gọi điện thoại hoặc gọi qua video vào cuộc
họp. Cuộc họp này sẽ là một buổi lắng nghe để nhân viên ELD nghe ý kiến về dự thảo kế hoạch CCDF. Việc
đăng ký để phát biểu sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 lúc 6 giờ chiều. Để được hỗ trợ đặc biệt (kể
cả yêu cầu phiên dịch), vui lòng liên hệ với Remy Watts, remy.watts@ode.state.or.us hoặc 971-701-1535, ít
nhất là 48 tiếng trước khi bắt đầu phiên điều trần.

Gửi ý kiến thông qua biểu mẫu phản hồi công khai.
Hãy truy cập app.smartsheet.com/b/form/c980d8b834264d3ca3e56f70dcbf0457 để gửi ý kiến. Biểu
mẫu này sẽ đóng vào ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Để xem phiên điều trần công khai, hãy truy cập youtube.com/EarlyLearningCouncil.
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