Ngày 29 tháng 4 năm 2021
Kính gửi các nhà trẻ và đối tác,
Với phiên họp lập pháp năm 2021 đang được tiến hành, Văn Phòng Thống Đốc đã yêu cầu Ban
Giáo Dục Mầm Non (Early Learning Division, ELD) và Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (Oregon
Department of Human Service, ODHS) cung cấp thông tin về một phần quan trọng của lập pháp
liên quan đến giáo dục mầm non và giữ trẻ.
Thống đốc Brown vẫn cam kết hỗ trợ một hệ thống giáo dục mầm non và giữ trẻ phát triển
mạnh ở Oregon mà thúc đẩy bình đẳng chủng tộc cho những người giữ trẻ, trẻ em và các gia
đình của chúng tôi. Điều này bao gồm hỗ trợ Dự Luật Hạ Viện (House Bill, HB) 3073 -4, nâng
cao giáo dục mầm non và giữ trẻ bằng cách thành lập Ban Giáo Dục Mầm Non với tư cách là
một cơ quan độc lập. HB 3073 được bảo trợ bởi những nhà đại diện Power, Zika, Alonso Leon,
Neron và Thượng nghị sĩ Taylor, thành lập Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ mới để:
 Hỗ trợ trẻ em và gia đình tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ chất lượng cao,
giá cả phải chăng;
 Đảm bảo một hệ thống cung cấp dịch vụ đa dạng, phát triển mạnh, bao gồm gia đình,
bạn bè và hàng xóm giữ trẻ; nhà trẻ gia đình; trung tâm giữ trẻ, chương trình Head
Start, các đối tác giữ trẻ ở độ tuổi đi học và các đối tác từ mẫu giáo đến lớp 12; và
 Điều hành các chương trình giữ trẻ phát triển mạnh, hiệu quả và đáp ứng, chẳng hạn
như cấp phép cho dịch vụ giữ trẻ, phát triển chuyên môn và các chương trình được
công chúng tài trợ, bao gồm các chương trình hiện nay của ELD, cũng như các chương
trình trợ cấp giữ trẻ (ví dụ: chương trình Giữ Trẻ Ban Ngày Cho Phụ Huynh Đi Làm
(Employment Related Day Care, ERDC).
Chúng tôi hy vọng dự luật này sẽ tạo ra một hệ thống giáo dục mầm non và giữ trẻ phát triển
mạnh hơn cho tiểu bang chúng ta và hỗ trợ thêm cho quý vị với tư cách là người giữ trẻ trong
quá trình này. Dự luật này có thể thay đổi trong quá trình lập pháp. Do đó, Văn Phòng Thống
Đốc đã yêu cầu cả hai cơ quan của chúng tôi hỗ trợ các nhà trẻ và đối tác bằng cách cho quý vị
cơ hội đặt câu hỏi. Quý vị được khuyến khích gửi câu hỏi tại đường link sau:
https://www.surveymonkey.com/r/V6DCZC8.
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ELD và ODHS sẽ tham dự hội thảo qua mạng do Văn Phòng Thống Đốc tổ chức để chia sẻ thông
tin và cung cấp các tài liệu, chẳng hạn như Câu Hỏi Thường Gặp, tóm tắt dự luật và cơ hội tiếp
tục thảo luận về HB 3073.
Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021
6 giờ – 7 giờ tối
Tham dự hội thảo qua mạng: https://zoom.us/j/97960874011
Hoặc qua điện thoại: +1 669 900 6833
ID hội thảo qua mạng: 979 6087 4011
Nếu quý vị cần dịch vụ dịch thuật cho hội thảo qua mạng, vui lòng email
troy.duker@state.or.us để yêu cầu.
Chúng tôi mong muốn cùng hợp tác để hỗ trợ tầm nhìn của Thống đốc về việc tạo ra các cơ hội
công bằng cho trẻ em và các gia đình trong tiểu bang chúng ta. Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì
quý vị làm và vì cơ hội được tiếp tục hợp tác.
Cảm ơn quý vị,
Alyssa Chatterjee
Thay mặt Giám Đốc Hệ Thống Giáo Dục Mầm Non
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Fariborz Pakseresht
Giám Đốc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon

Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ Mới, Dự Luật Hạ Viện 3073
Truy cập https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB3073 để tìm
hiểu thêm về Dự Luật Hạ Viện (House Bill, HB) 3073, bao gồm lời chứng thực và tình trạng
dự luật.

Câu hỏi: Các bước để thành lập Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ mới là gì?
Việc thành lập Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ gồm bốn bước:
1. Khi cơ quan lập pháp thông qua HB 3073, họ sẽ thiết lập dự định lập pháp và trình tự
thời gian để thành lập Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ mới.
2. Ban Giáo Dục Mầm Non, Bộ Giáo Dục Oregon và Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon sẽ báo
cáo lên Cơ Quan Lập Pháp Oregon chậm nhất vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 với kế
hoạch tổ chức các chương trình giáo dục mầm non theo một cơ quan độc lập mới.
3. Đến tháng 2 năm 2022, các cơ quan này sẽ đệ trình lên Cơ Quan Lập Pháp một khái
niệm lập pháp và yêu cầu ngân sách cho cơ quan mới.
4. Sau khi thông qua vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, các cơ quan sẽ bắt đầu thực hiện việc
thay đổi chương trình. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ban Giáo Dục Mầm
Non và Giữ Trẻ sẽ là một cơ quan hoàn toàn độc lập, quản lý các chương trình giữ trẻ và
có thẩm quyền đưa ra chính sách cho các chương trình đó.
Hỏi: HB 3073 sẽ ảnh hưởng đến trẻ em và các gia đình như thế nào?
HB 3073 sẽ kết nối các cách tiếp cận các dịch vụ mầm non và cung cấp cho các gia đình công cụ
để đưa ra lựa chọn giữ trẻ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Bằng cách tổ chức các dịch vụ
mầm non theo một cơ quan, HB 3073 sẽ giúp các gia đình dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm dịch
vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non chất lượng cao và giá cả phải chăng.
Câu hỏi: HB 3073 sẽ ảnh hưởng đến các nhà trẻ như thế nào?
HB 3073 sẽ cung cấp thêm cơ hội để phục vụ tốt hơn tất cả các loại hình giữ trẻ, kể cả nhà trẻ
được miễn giấy phép. Oregon hiện đang phân biệt giữa nhà trẻ được cấp phép và được miễn
giấy phép trong việc giám sát chương trình giữ trẻ và theo cách họ hỗ trợ chương trình giữ trẻ
chất lượng cao. Tập hợp tất cả các loại chương trình giữ trẻ theo Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ
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Trẻ mới sẽ tăng cơ hội trau dồi chuyên môn cho những nhà trẻ được miễn giấy phép mà có thể
ít tham gia vào Ban Giáo Dục Mầm Non tại thời điểm này.
Những nhà trẻ được miễn giấy phép sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hiện có cho các nhà trẻ
được cấp phép. Những thay đổi này sẽ được xây dựng dựa trên sự đa dạng của các nhà trẻ và
loại chương trình giữ trẻ. Hệ thống mới sẽ tiếp tục đánh giá cao và ưu tiên hệ thống cung cấp
đa dạng trong dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non.
Q: HB 3073 sẽ tác động như thế nào đến các chương trình giữ trẻ, bao gồm các chương trình
được công chúng tài trợ như chương trình Preschool Promise (Lời Hứa Mầm Non) và PreKindergarten (Tiền Mẫu Giáo) Oregon? HB 3073 sẽ ảnh hưởng đến việc cấp phép hoặc quy
trình kiểm tra lý lịch như thế nào?
HB 3073 sẽ không thay đổi việc quản lý các chương trình giáo dục mầm non và giữ trẻ được
công chúng tài trợ như chương trình Preschool Promise hoặc Pre-Kindergarten Oregon. Dự luật
này sẽ không làm gián đoạn quá trình cấp phép hoặc kiểm tra lý lịch.
Hỏi: Tại sao HB 3073 chuyển chương trình Giữ Trẻ Ban Ngày Cho Phụ Huynh Đi Làm
(Employment Related Day Care, ERDC) sang Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ?
Hiện nay, Oregon không có cơ quan trung ương về chính sách giữ trẻ, giáo dục mầm non và
quản lý chương trình giữ trẻ. Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon đã và đang quản lý ERDC mặc dù
Văn Phòng Giữ Trẻ tại Ban Giáo Dục Mầm Non là cơ quan chính cho các quỹ liên bang. Trẻ em,
gia đình và nhà trẻ xứng đáng có một hệ thống đơn giản và có tổ chức hơn cho các dịch vụ giữ
trẻ và giáo dục mầm non.
Hỏi: HB 3073 thay đổi chương trình Giữ Trẻ Ban Ngày Cho Phụ Huynh Đi Làm (ERDC) như thế
nào?
Bên cạnh việc chuyển chương trình ERDC sang Ban Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ mới, HB 3073
sẽ thực hiện các thay đổi sau đây đối với chương trình ERDC:
● Mở rộng các yêu cầu cơ bản về tính đủ điều kiện và đảm bảo đủ điều kiện tham
gia chương trình 12 tháng
● Giới hạn khoản gia đình đồng thanh toán ở mức 7% thu nhập của họ
● Hoàn tiền cho nhà trẻ dựa trên việc ghi danh chứ không phải việc vắng mặt
● Cho phép cơ quan mới sử dụng phương pháp tỷ giá "chi phí giữ trẻ thực sự" để
xác định tỷ giá hoàn tiền cho nhà trẻ thay vì tỷ giá thị trường
● Cung cấp nhiều ưu đãi tài chính cho các dịch vụ đặc biệt
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Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với các khoản thanh toán của tôi cho các gia đình nhận ERDC?
Nếu HB 3073 được thông qua, các nhà trẻ của ERDC sẽ không thấy sự thay đổi ngay lập tức đối
với các khoản thanh toán. Tuy nhiên, dự luật này không có quy trình thiết lập tỷ giá hoàn tiền
cho nhà trẻ dựa trên chi phí giữ trẻ thực sự thay vì tỷ giá thị trường. Dự luật này sẽ cố gắng duy
trì việc giữ trẻ cho các gia đình bằng cách yêu cầu thanh toán dựa trên việc ghi danh chứ không
phải việc vắng mặt, vì vậy nhà trẻ có thể tin tưởng vào thu nhập ổn định mặc dù trẻ vắng mặt.
Ngoài ra, dự luật này mở rộng cơ hội cho các khoản hoàn tiền và ưu đãi tài chính cao hơn cho
nhà trẻ.
Hỏi: Tôi có cần phải thông qua một quy trình khác để được chấp thuận cho ERDC với cơ quan
mới không?
Không, HB 3073 không làm gián đoạn tính đủ điều kiện của nhà trẻ trong việc tham gia chương
trình ERDC.
Hỏi: HB 3073 có thay đổi ai cần được cấp phép để cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm
non không?
Không, dự luật này không thay đổi chương trình nào cần được cấp phép.
Hỏi: HB 3073 có thay đổi vai trò và trách nhiệm của Ban Giáo Dục Mầm Non và Văn phòng Giữ
trẻ không?
Có.
Khi Ban Giáo Dục Mầm Non được thành lập vào năm 2013, Cơ Quan Lập Pháp đã không sắp xếp
tất cả các đạo luật liên quan đến cơ cấu của cơ quan mới. HB 3073 làm rõ vai trò và trách nhiệm
phù hợp với dự định của Cơ Quan Lập Pháp trong HB 3234 (2013) và thực tiễn hiện nay tại ELD.
Hỏi: Dự luật này có ý nghĩa gì đối với các chương trình giữ trẻ khuyết tật về trí tuệ hoặc phát
triển và/hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt lâu dài?
HB 3073 tăng cường sự phối hợp giữa chương trình Can Thiệp Mầm Non/Giáo Dục Mầm Non
Đặc Biệt và Ban Giáo Dục Mầm Non cùng với Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang và Bộ Giáo Dục
Oregon. Dự luật này không chuyển đổi các chương trình này, nhưng đảm bảo rằng Giám Đốc Hệ
Thống Mầm Non phối hợp với ban quản lý chương trình.
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Hỏi: Làm thế nào để tìm hiểu về các đề xuất chính sách khác trước lập pháp?
Phiên họp lập pháp năm 2021 đã đưa Ủy Ban Hạ Viện Mầm Non trở lại. Hầu hết các dự luật liên
quan đến lĩnh vực này đều được chuyển qua cho ủy ban này. Hãy truy cập
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Committees/HEC/AssignedMeasures để tìm hiểu
thêm về lập pháp được chuyển qua cho ủy ban này và xem các phiên điều trần

Có thắc mắc? Vui lòng gửi câu hỏi của quý vị qua đường link sau:
https://www.surveymonkey.com/r/V6DCZC8
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