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Danh sách tài nguyên của người cung cấp 
Quý Vị Sẽ Gọi Cho Ai? 

Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) 
503-947-1400 hoặc 1-800-556-6616 

Chuyên Gia Cấp Phép của tôi là: 
_______________________________ 

Nguồn Hỗ Trợ và Giới Thiệu Giữ Trẻ 
(CCR&R) 

CCR&R Địa Phương của tôi là: 
___________________________ 

Đơn Vị Thanh Toán Trực Tiếp  
(DPU) của Ban Dịch Vụ Nhân Sinh  

503-378-5500 

Chương Trình Thực Phẩm 
Giữ Trẻ USDA 

Xem trang 2 để biết 
thông tin liên hệ 

trong khu vực 

• Giám sát luật và quy định giữ trẻ 
• Phê duyệt giấy phép giữ trẻ 
• Tiến hành kiểm tra lý lịch đối với tất 

cả các cá nhân (từ 18 tuổi trở lên) 
sống trong và có liên kết với nhà trẻ 
được cấp phép hoặc những người 
có quyền tiếp cận trẻ được giữ mà 
không có sự giám sát, trong cơ sở 
hoặc nhà trẻ được cấp phép 

• Cung cấp hỗ trợ và làm rõ để tuân 
thủ các quy tắc và quy định giữ trẻ 

• Tiến hành ghé thăm nhà trẻ và cơ 
sở giữ trẻ 
• Đảm bảo nhà trẻ và cơ sở giữ 

trẻ được an toàn và lành mạnh 
cho trẻ 

• Tiến hành các chuyến thăm 
không báo trước đến nhà trẻ và 
cơ sở giữ trẻ  

• Điều tra các than phiền về chương 
trình giữ trẻ đến OCC 

Hãy gọi OCC nếu quý vị có thắc mắc về 
việc cấp phép giữ trẻ, quy tắc và quy 
định giữ trẻ hoặc bất kỳ câu hỏi giữ trẻ 
nào khác mà quý vị có thể có, nhưng 
không biết nên gọi cho ai. 

• Lên lịch và phối hợp các khóa đào 
tạo phát triển chuyên môn về giữ 
trẻ cho cơ sở giữ trẻ 

• Hỗ trợ cơ sở giữ trẻ trong việc cải 
thiện chất lượng giữ trẻ mà họ cung 
cấp cho trẻ  

• Tổ chức các nhóm hỗ trợ và kết nối 
giữ trẻ 

• Đăng ký làm cơ sở giữ trẻ cho hệ 
thống giới thiệu của Oregon 

Hãy gọi cho văn phòng này nếu quý vị có 
thắc mắc về cách điều hành một doanh 
nghiệp giữ trẻ, phát triển trẻ em, đào 
tạo, xử lý các hành vi khó khăn hoặc cách 
thiết lập môi trường giữ trẻ của quý vị. 
Họ cũng có thể giúp quý vị thiết lập với 
211 để nhận cuộc gọi từ các gia đình 
đang tìm kiếm một chương trình giữ trẻ. 

• 211 sẽ cung cấp việc giới thiệu miễn 
phí, phù hợp cho phụ huynh đến các 
cơ sở giữ trẻ 

• Cung cấp các cách để tìm kiếm dịch 
vụ giữ trẻ có chất lượng 

• Phục vụ 24 tiếng trong ngày, 7 ngày 
trong tuần 

• Xác định xem một gia đình có 
đủ điều kiện được hỗ trợ tài 
chính cho chi phí giữ con của 
họ hay không 

• Ghi danh cơ sở giữ trẻ để họ có 
thể nhận các khoản thanh toán 
cho dịch vụ giữ trẻ mà họ cung 
cấp cho các gia đình hội đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính 
thông qua DHS 

• Tiến hành kiểm tra lý lịch đối 
với tất cả các cá nhân (từ 16 
tuổi trở lên) sống trong nhà trẻ 
nhận trợ cấp theo quy định 

• Trả tiền trợ cấp cho cơ sở giữ 
trẻ mà cung cấp dịch vụ giữ trẻ 
cho các gia đình đủ điều kiện 
nhận hỗ trợ tài chính thông qua 
DHS 

Gọi cho đơn vị này nếu quý vị có 
thắc mắc về cách được ghi tên với 
DHS hoặc về thanh toán trợ cấp giữ 
trẻ. 

• Hoàn tiền cho cơ sở giữ 
trẻ theo mức giá của 
bữa ăn chính hoặc bữa 
ăn phụ cho các loại 
thực phẩm bổ dưỡng 
và cân bằng mà họ 
cung cấp cho trẻ được 
giữ  

• Tiến hành ghé thăm cơ 
sở để đảm bảo rằng 
các loại thực phẩm 
được cung cấp tuân 
theo hướng dẫn của 
USDA 

• Cung cấp hỗ trợ và ý 
tưởng cho cơ sở giữ trẻ 
ghi danh vào chương 
trình của họ 

Hãy gọi cho chương trình 
này nếu quý vị có thắc 
mắc về các bữa ăn chính 
và bữa ăn phụ mà quý vị 
cung cấp trong cơ sở giữ 
trẻ của mình. 

Báo cáo lạm dụng và bỏ bê trẻ em cho tất cả các khu vực của Oregon: (855) 503-7233 
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Nhà Tài Trợ cho Nhà Trẻ Oregon 
Chương Trình Thực Phẩm Giữ Trẻ USDA 
Văn Phòng Giáo Dục/Dịch Vụ Học Sinh 
Chương Trình Dinh Dưỡng Trẻ Em 
503.947.5902 

Địa điểm văn phòng chính Nhà tài trợ Nhân viên song ngữ Điện thoại Quận phục vụ 

Portland 

Hội Đồng Phát Triển Đô 
Thị (Metropolitan 
Development Council, 
MDC) 

- 253-284-7865 

Baker 
Clackamas 
Columbia 
Crook  
Deschutes 
Douglas 
Grant 
Harney 

Hood River 
Jefferson 
Linn 
Lane 
Malheur 
Marion 
Multnomah 
Sherman 

Union 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Milwaukie 
Dịch Vụ Dinh Dưỡng Tây 
Bắc (Northwest 
Nutrition Service) 

Tiếng Hoa  
Tiếng Nga 
Tiếng Tây Ban Nha 
Tiếng Việt 

503-653-8626 
800-600-6058 

Clackamas 
Clatsop 
Columbia 
Hood River 

Marion 
Multnomah 
Polk 
Sherman 

Tillamook 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Salem 
Dinh Dưỡng Đầu Tiên 
(Nutrition First) 

Tiếng Nga 
Tiếng Tây Ban Nha 

503-581-7563 
800-288-6368 

Benton 
Clackamas 
Lane 
Lincoln 

Linn 
Marion 
Multnomah 
Polk 

Tillamook 
Washington 
Yamhill 

Wilsonville/Medford 

Liên Minh Phát Triển 
Trẻ Em Oregon  
(Oregon Child 
Development Coalition) 

Tiếng Tây Ban Nha 
541-770-5893 
800-311-5084 

Coos 
Curry 
Douglas 
Baker (T) 
Malheur (T) 
(T) = một cách tạm thời 

Josephine 
Jackson 
Deschutes 
Gilliam (T) 
Umatilla (T) 

Klamath 
Lake 
Crook (T) 
Jefferson (T) 
Morrow (T) 

 




