BABY PROMISE
ĐƠN XIN THAM GIA ỦY BAN TƯ VẤN QUY TẮC

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc tham gia Ủy Ban Tư Vấn Quy Tắc của chương trình Baby
Promise! Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non phải thông qua các quy tắc để quản lý chương trình Baby
Promise. Ủy Ban Tư Vấn Quy Tắc này sẽ giúp phát triển và định hình từ ngữ của quy tắc để thực hiện
chương trình Baby Promise mới được phát triển và tác động tích cực đến các tổ chức trên khắp Oregon.
ỦY BAN TƯ VẤN QUY TẮC LÀ GÌ?
Ủy Ban Tư Vấn Quy Tắc (RAC) là một nhóm các bên liên quan trong và ngoài, những người này cùng
nhau giúp thực hiện các quy tắc để đáp ứng luật mới hoặc luật được cập nhật. RAC bao gồm các nhân
viên cơ quan của tiểu bang và các thành viên của các nhóm bị ảnh hưởng bởi việc thiết lập quy tắc.
Đối với RAC của chương trình Baby Promise (BP), chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm đa dạng những
người tương tác trong chương trình này, chẳng hạn như giáo viên dạy trẻ sơ sinh-trẻ mới biết đi, người
đại diện của CCR&R và Early Learning Hub, người đại diện của Tribal Nations, người đại diện công đoàn
hoặc người ủng hộ và cha mẹ của trẻ em đủ điều kiện. Sự đa dạng của các tiếng nói bao gồm, nhưng
không giới hạn ở chủng tộc, dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội, vị trí địa lý, trình độ tiếng Anh. Chúng tôi
cũng đang tìm kiếm các cá nhân đại diện cho các tổ chức thiên về văn hóa (CSO) đang cung cấp hoặc
quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, đáp
ứng về mặt văn hóa. Những người được chọn để tham gia RAC này sẽ là những người có thể đại diện
cho nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau được phục vụ. Những người tham gia sẽ được trả
tiền cho thời gian họ bỏ ra cho RAC này.
Để nộp đơn, chỉ cần điền đầy đủ đơn xin tham gia RAC đính kèm với biểu mẫu này và gửi nó dưới dạng
PDF cho Điều Phối Viên Quy Tắc của Ban qua email: remember.watts@state.or.us HOẶC gửi bản sao tài
liệu cho Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer St NE Suite #350, Salem, OR 97301. Để được
xem xét, tất cả các đơn xin phải nhận được chậm nhất là thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2021.
KHI NÀO VÀ Ở ĐÂU?
Sẽ có từ hai đến bốn cuộc họp RAC của chương trình BP được tổ chức vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12
năm 2021. Hai cuộc họp là cần thiết; chúng tôi sẽ chỉ tổ chức thêm ngoài hai cuộc họp này nếu chúng tôi
chưa đưa ra được khuyến nghị về quy tắc cuối cùng. Các cuộc họp này sẽ được tổ chức qua mạng. Lịch
trình sẽ được chốt lại với những người tham gia RAC.
CÓ THẮC MẮC THÊM?
Hãy gọi cho Remy Watts - Điều Phối Viên Quy Tắc của Ban - theo số (503) 947-0674 HOẶC email cho
remy.watts@ode.state.or.us. Chúng tôi rất mong được làm việc với quý vị!

ĐƠN XIN THAM GIA ỦY BAN CỐ VẤN QUY TẮC

Đơn này là đơn xin tham gia Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc (RAC) thông báo cho Ban Giáo Dục Sớm. Để hoàn
tất hồ sơ đơn xin của quý vị, vui lòng gửi lại đơn này cho văn phòng của Ban, cùng với sơ yếu lý lịch của
quý vị và bản tường trình ngắn gọn về việc muốn tham gia. Quý vị phải là cư dân Oregon để nộp đơn
xin trừ khi có ghi chú khác. Vui lòng liên lạc với Remy Watts, Điều Phối Viên Quy Tắc theo số (503) 9470674 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Lựa Chọn Gửi Lại Hồ Sơ Đơn Xin:

Gửi thư: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301
Email: remy.watts@state.or.us (Tất cả các tài liệu đính kèm dưới dạng PDF)
Lưu ý: Đơn xin này thuộc Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng và có thể được tiết lộ theo yêu cầu. Thông tin cá
nhân sẽ được loại bỏ.
Nộp đơn RAC cho:
Ký
tự
đầu
tên
lót:

Tên:

Tên thường gọi:

Họ:
Danh xưng: (Ông,
Bà, Bác Sĩ )

Hậu tố: (Jr, PhD)

Địa chỉ thường trú:
Thành
phố:

Quận:
Điện thoại
nhà:
Điện thoại
làm việc:

Email:
Điện thoại di
động:

Mã bưu
điện:

Để hỗ trợ chúng tôi tốt hơn trong việc đáp ứng các mục tiêu hành động khẳng định, chúng tôi sẽ biết ơn việc cung
cấp thông tin về nhận dạng giới tính và nguồn gốc của quý vị. Thông tin này là tùy chọn và chỉ được sử dụng để thu
thập dữ liệu. Theo luật tiểu bang và liên bang, thông tin này không được sử dụng để phân biệt đối xử với quý vị. Cảm
ơn quý vị đã tham gia.

Nhận dạng giới
tính:
Chủng tộc/dân
tộc:

Khuyết tật:

Nữ ☐

Nam ☐

Không thuộc giới
tính nào ☐

Khác ☐

Người Mỹ gốc Châu Phi/Người
Người Châu
Người Da Đỏ/Người Alaska Bản Địa ☐
da đen ☐
Á☐
Người thuộc chủng tộc da Người Tây Ban
Đa chủng tộc/Khác ☐
trắng/Người da trắng ☐
Nha/La-tinh ☐
Người Hawaii Bản Địa/Người Đảo Thái
Bình Dương ☐
Có ☐

Không ☐

