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Trở Thành Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký 
Hướng Dẫn Để Được Cấp Phép Thông Qua Văn Phòng Giữ Trẻ 

Là một cơ sở giữ trẻ không có giấy phép, quý vị không thể giữ nhiều hơn ba đứa trẻ cho hơn một gia đình tại 
bất kỳ thời điểm nào. Điều này không bao gồm con cái của riêng quý vị.  

Một khi quý vị có giấy phép giữ trẻ của Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký (RF) do Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) cấp, 
quý vị có thể giữ tối đa 10 đứa trẻ tại bất kỳ thời điểm nào. 

• Sáu trong mười đứa trẻ có thể ở độ tuổi mẫu giáo hoặc nhỏ hơn (chưa đủ điều kiện học Mẫu giáo) 
• Hai trong số các em có thể dưới hai tuổi 
• Điều này bao gồm con cái của quý vị từ 12 tuổi trở xuống 

Các bước tiếp theo: Để được đăng ký, quý vị cần phải: 

1. Hoàn tất khóa Giới Thiệu về Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký Phần 1 trực tuyến tại  
campus.educadium.com/OCCD 

2. Hoàn tất các khóa đào tạo sau: 
 Giới Thiệu về Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký Phần 2 (trực tiếp tại CCR&R địa phương của quý vị) 
 Giới Thiệu về Sức Khỏe và An Toàn Khi Giữ Trẻ  
 Nhận Biết và Báo Cáo Tình Trạng Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em 
 Sơ Cứu và CPR Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (phải đến học trực tiếp) 
 Thẻ Xử Lý Thực Phẩm 
 Giấc Ngủ An Toàn cho Trẻ Sơ Sinh ở Oregon 

Liên hệ với Nguồn Hỗ Trợ và Giới thiệu Giữ Trẻ để biết thông tin đào tạo:  
1-800-342-6712 hoặc lên mạng vào: www.oregonchildcaretraining.org 

3. Yêu cầu tất cả cư dân của nhà trẻ từ 18 tuổi trở lên phải hoàn tất phần kiểm tra lý lịch thông qua OCC; 
để ghi danh vào Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch (CBR), lên mạng vào www.oregonearlylearning.com và 
nhấp vào Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch 

4. Kiểm tra chì trong nước ở nhà trẻ, được thực hiện bởi phòng thí nghiệm được chấp thuận  
5. Gửi đơn Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký và lệ phí (quý vị sẽ nhận được đơn này tại phần 2 của khóa 

đào tạo) 
6. Lên lịch Đánh Giá Sức Khỏe và An Toàn với Chuyên Gia Cấp Phép của quý vị khi họ gọi 

Quan trọng: Quý vị không phải là cơ sở giữ trẻ được cấp phép cho đến sau khi quý vị đã hoàn thành tất cả 
các bước kể trên và một chuyên gia cấp phép đã cấp cho quý vị số giấy phép khi đánh giá sức khỏe và an 
toàn tại nhà quý vị. Giấy phép của quý vị phải được chấp thuận trước khi quý vị có thể giữ nhiều hơn ba 

đứa trẻ cùng một lúc. 

 

 

Nguồn: 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Bộ Giáo Dục Oregon, Ban Giáo Dục Mầm Non, Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng 
Ký, OAR 414-205-0000 và 414-205-0020. 
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