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Ngày 11 tháng 5 năm 2021 
 
Nhà trẻ thân mến, 
 
Bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, Ban Giáo Dục Mầm Non sẽ trở lại việc ghé thăm để kiểm tra sức 
khỏe và sự an toàn. Hiện vắc-xin được chích rộng rãi hơn và nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp hơn thì điều 
quan trọng là cơ quan này phải ghé thăm nhà trẻ nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Việc ghé thăm là quan 
trọng để đáp ứng quy định, sức khỏe và sự an toàn của trẻ em và gia đình. 

Vì nhà trẻ được Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon ghi nhận và phê duyệt, nhân viên Văn Phòng Giữ Trẻ 
(OCC) được pháp luật cho phép vào nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong giờ làm việc. OCC sẽ lên lịch ghé 
thăm nếu đã đến lúc cần phải ghé thăm quý vị để kiểm tra sức khỏe và sự an toàn hàng năm. 

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với OCC bằng cách email cho ProviderContact@state.or.us.  

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của quý vị trong việc hỗ trợ các gia đình và trẻ em ở 
Oregon.  

Cảm ơn quý vị, 

Ban Giáo Dục Mầm Non 
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