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Xác Minh Việc Phê Duyệt của Thành Phố/Quận 
Quy Hoạch và Phân Vùng, Sử Dụng và Quy Tắc Xây Dựng  
Trước khi cấp phép, quý vị phải cung cấp cho Văn Phòng Giữ Trẻ giấy xác minh rằng cơ sở của quý vị đáp 
ứng các yêu cầu về quy hoạch và phân vùng, sử dụng và xây dựng của địa phương.* 
Nhà Trẻ Điền 

Nộp Đơn Xin Giấy Phép cho:  

Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (RF) 

Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) 

Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận (CC) 

Độ Tuổi của Trẻ Được Giữ: 

Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Mới Biết Đi 

Mầm Non 

Tuổi Đi Học

Địa Chỉ Nhà Trẻ: 
                                         (địa chỉ đường phố)    (thành phố)   (zip)    (quận) 

Cần phải Xác Minh Việc Tuân Thủ các sắc lệnh của thành phố/quận vì: 

RF/CF Người giữ trẻ không sống trong nhà trẻ 
(chỉ cần giấy phê duyệt về quy hoạch và phân vùng) 

RF/CF Nhà trẻ được chuyển đổi hoặc bổ sung thêm không gian giữ trẻ, không phải là một phần của khu vực 
sinh hoạt ban đầu (chỉ cần giấy sử dụng và quy tắc xây dựng) 

CF Nhà trẻ không nằm trong khu thương mại hoặc dân cư 

CC Tòa nhà có thể/không thể được phân vùng để điều hành doanh nghiệp giữ trẻ 

Chính Quyền Địa Phương Thích Hợp Điền  

Phê Duyệt Quy Hoạch và Phân Vùng 
Cơ sở giữ trẻ/Nhà trẻ được đề xuất nằm trong khu vực được phê duyệt    Có  Không 

Chữ ký người đại diện được ủy quyền của ban Quy Hoạch và Phân Vùng Ngày

Phê Duyệt Việc Sử Dụng và Quy Tắc Xây Dựng 
Cơ sở giữ trẻ/nhà trẻ được đề xuất đáp ứng việc sử dụng và quy tắc xây dựng  Có  Không 

Chữ ký người đại diện được ủy quyền của ban Sử Dụng và Xây Dựng Ngày

*Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký: OAR 414-205-0150 414-205-0150(3) Như được định nghĩa trong tiểu mục (2) của quy tắc 414-205-0000, trong 
trường hợp dịch vụ giữ trẻ phải được đăng ký và không được cung cấp tại nơi cư trú của người giữ trẻ thì người nộp đơn/người giữ trẻ phải yêu 
cầu và được chấp thuận cho ngoại lệ trước khi cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại địa điểm đó. Về mọi mặt, địa điểm này phải trông giống và được sắp xếp 
làm nơi cư trú. 414-205-0020(7) Để xác định xem các yêu cầu có được đáp ứng hay không, người nộp đơn/người giữ trẻ có thể được yêu cầu cung 
cấp thêm thông tin hoặc cho phép OCC, cảnh sát cứu hỏa hoặc nhân viên y tế công cộng đánh giá nhà trẻ và/hoặc xem hồ sơ giữ trẻ. 
Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận: OAR 414-350-0130(2) Một ngôi nhà không phải là nơi cư trú của người giữ trẻ hoặc một ngôi nhà nằm trong 
khu vực không phải là khu dân cư hoặc thương mại phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về quy hoạch và phân vùng, việc sử dụng và quy tắc xây dựng 
của tiểu bang và địa phương cho một cơ sở giữ trẻ. 
Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận: OAR 414-300-0010(12)(a) và (b) Người điều hành phải cung cấp giấy xác minh cho OCC rằng trung tâm giữ 
trẻ đáp ứng tất cả các quy tắc xây dựng hiện hành và các yêu cầu phân vùng áp dụng cho cơ sở giữ trẻ: (a) Trước khi giấy chứng nhận được cấp lúc 
ban đầu; và (b) Bất cứ khi nào cơ sở giữ trẻ được tu sửa. 
Quy Tắc Hành Chính Oregon (Oregon Administrative Rules, OAR), Bộ Giáo Dục Oregon, Ban Giáo Dục Mầm Non, Chương 414, Mục 205 Nhà Trẻ 
Gia Đình Đã Đăng Ký, 300 Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận và 350 Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận. 

Chữ ký của Người Giữ Trẻ/Người Điều Hành Cơ Sở Giữ Trẻ  Ngày 
Quý vị được hưởng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và hỗ trợ khác miễn phí. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của 
mình hoặc các hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giữ Trẻ theo số 503-947-1400. 
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Verification of City/County Approval 
Planning and Zoning, Occupancy, and Building Codes  
Prior to licensing, you must provide the Office of Child Care with verification that your facility meets local 
planning and zoning, occupancy, and building requirements.* 
To be Filled Out by the Child Care Program 

Type of License Applying for:  

Registered Family Child Care Home (RF) 

Certified Family Child Care Home (CF) 

Certified Child Care Center (CC) 

Age Range of Children Being Served: 

Infants/Toddlers 

Preschool 

School Age

Site Address:  

(street address)    (city)  (zip)   (county) 

Verification of Compliance with city/county ordinances needed because: 

RF/CF Not living in the home where care will be provided  
(only planning and zoning approval required) 

RF/CF Home is converted or additional space, not part of the original living quarters, being used for child care 
(only occupancy and building codes required) 

CF Home is not located in a commercial or residential zone 

CC Building may/may not be zoned to operate a child care business 

To be Filled Out by the Appropriate Local Authority 

Planning and Zoning Approval 

The proposed child care facility/home is in an approved zone  Yes  No 

Signature of authorized representative of Planning and Zoning Date

Occupancy and Building Codes Approval 

The proposed child care facility/home meets occupancy and building codes   Yes  No 

Signature of authorized representative of Occupancy and Building  Date

*Registered Family: OAR 414-205-0150 414-205-0150(3) In instances where care that is subject to registration, as defined in subsection (2) of rule 
414-205-0000, will not be provided in the provider's own residence, the applicant/provider must request and receive approval for an exception 
prior to providing care at that location. In all respects, the location must appear and be arranged as a residence. 414-205-0020(7) To determine if 
requirements are met, the applicant/provider may be required to supply additional information or permit OCC, a fire marshal, or a public health 
official to assess the home and/or review child care records. 

Certified Family: OAR 414-350-0130(2) A home that is not the residence of the provider or a home located in a zone other than residential or 
commercial shall meet all state and local planning and zoning, occupancy, and building code requirements for a child care facility. 

Certified Center: OAR 414-300-0010(12)(a) and (b) An operator shall provide verification to OCC that the center meets all applicable building codes 
and zoning requirements that apply to child care facilities: (a) Before the initial certificate is issued; and (b) Whenever the facility is remodeled. 

Oregon Administrative Rules (OAR), Oregon Department of Education, Early Learning Division, Chapter 414, Divisions 205 Registered Family 
Child Care Homes, 300 Certified Child Care Centers, and 350 Certified Family Child Care Homes. 

Signature of Provider/Operator of Facility Date 
You are entitled to language assistance services and other accommodations at no cost. If you need help in your language or other 
accommodations, please contact the Office of Child Care at 503-947-1400.  
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