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Ngày 2 tháng 3 năm 2021 

Nhà trẻ thân mến, 

Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) đang điều chỉnh "Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn cho Hoạt Động Giữ 
Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19" dành cho các trung tâm được chứng nhận, 
chương trình được ghi nhận và trường học để cho phép quy mô nhóm lớn hơn. Thay đổi này tương 
ứng với yêu cầu 5.12 trong "Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định." 

Đối với các nhóm ở độ tuổi đi học tại trung tâm giữ trẻ, những điều sau đây có hiệu lực ngay lập tức 
trong phần còn lại của năm học hoặc vào mùa hè nếu học khu cung cấp việc học hè: 

• Đối với trẻ em từ mẫu giáo trở lên, số lượng trẻ tối đa trong một nhóm tuân theo các quy tắc về 
cấp phép cho phép số người trong nhóm là 30 người cùng một lúc tại nhà trẻ, với tổng số 34 trẻ 
được ghi danh vào nhóm ổn định. 

• Chỉ dành cho các lớp ở độ tuổi đi học, một nhóm ổn định có thể được kết hợp với một nhóm ổn 
định khác để đáp ứng mô hình giảng dạy kết hợp nhưng phải ở trong nhóm có số người tối đa 
là 30 người. 

• Phòng tập thể dục và quán ăn tự phục vụ có thể được chia thành hai nhóm với tổng số không 
quá 45 trẻ. Phải có đủ diện tích vuông để chứa số lượng trẻ sử dụng không gian đó cùng một lúc 
và nếu có hơn 30 trẻ tham dự thì vách ngăn phải được chuyên gia cấp phép chấp thuận. 

 
Tất cả chương trình Giữ Trẻ Khẩn Cấp được chấp thuận, bất kể loại giấy phép và nhóm tuổi: 

• Trong tuần nghỉ xuân, nhà trẻ được phép kết hợp các nhóm ổn định hoặc thành lập một nhóm 
mới trong tuần đó. Phải duy trì số lượng người tối đa trong nhóm như đã nêu trong quy tắc cấp 
phép. Khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, trẻ có thể trở lại nhóm ổn định trước đó của mình, hoặc ở 
trong nhóm mới thành lập của trẻ. 
 

Nhà trẻ không bắt buộc phải tăng số lượng người trong nhóm để đáp ứng số lượng tối đa cho phép. 
Điều quan trọng cần lưu ý là các nhóm lớn hơn và các nhóm ổn định kết hợp có thể là nguy cơ lây 
nhiễm COVID-19 cao hơn và khả năng nhân viên và các gia đình phải cách ly nếu có trường hợp được 
xác nhận hoặc được cho là nhiễm COVID-19. 

Cập nhật thông tin mới nhất bằng cách truy cập trang web COVID-19 của Ban Giáo Dục Mầm Non, nơi 
cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất và các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ). 

Chúng tôi đánh giá cao công việc liên tục của quý vị trong việc phục vụ trẻ em và các gia đình ở Oregon. 

Cảm ơn quý vị, 
 
Ban Giáo Dục Mầm Non 
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