
SẮP PHÁT HÀNH: Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn Phiên Bản 2.0

Vào tháng 5 năm 2021, Ban Giáo Dục Mầm Non Oregon sẽ phát hành những cập nhật cho “Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An 
Toàn cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Giai Đoạn COVID-19.” Những cập nhật này tuân theo hướng dẫn 
mới nhất từ Cơ Quan Y Tế Oregon và trả lời phản hồi từ các nhà trẻ, đối tác giáo dục mầm non và gia đình.

Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn Phiên Bản 2.0 sẽ được phát hành trên trang “Dành Cho Nhà Trẻ” của ELD trong giai 
đoạn COVID-19 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021; Tuy nhiên, các người giữ trẻ có thể bắt đầu hoạt động theo 
Phiên bản 2.0 khi được phát hành vào giữa tháng 5. Dưới đây là một số điểm nổi bật của những cập nhật:

• Linh hoạt hơn cho phụ huynh và người giữ trẻ để tiếp cận chương trình, bao gồm các hướng dẫn cho những hoạt động 
mà gia đình tham gia trực tiếp.

• Hướng dẫn liên quan đến những người được tiêm chủng. 

• Linh hoạt cho chương trình mùa hè, đặc biệt là trong các nhóm ổn định và các hoạt động của trẻ (ví dụ: loại bỏ các hạn 
chế đối với bàn chơi tạo cảm giác và hộp cát).

• Linh hoạt về tính đủ điều kiện của Trợ lý 2 và nhiệm vụ giám sát.

Hội Thảo Qua Mạng dành cho Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn Phiên Bản 2.0 

ELD mời quý vị tham dự hội thảo qua mạng để xem lại các bản cập nhật Phiên Bản 2.0 vào những ngày được ghi dưới đây. 
Quý vị phải đăng ký để tham dự các hội thảo qua mạng này. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận có 
chứa thông tin về việc tham dự hội thảo qua mạng.

Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (RF) và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF): Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | 6 đến 7 giờ tối 
Đăng ký: https://attendee.gotowebinar.com/register/9128486796876515851

Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận (CC): Ngày 27 tháng 5 năm 2021 | 6 đến 7 giờ tối 
Đăng ký: https://attendee.gotowebinar.com/register/7960682302876105995

Nhà Trẻ Nói Tiếng Tây Ban Nha: Ngày 5 tháng 6 năm 2021 | 9 đến 10 giờ sáng  
Đăng ký: https://attendee.gotowebinar.com/register/9073589280791625231

Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. 
Nhà trẻ cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách gửi email cho ProviderContact@state.or.us.

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
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