
Kính mời quý vị

Buổi Cung Cấp Thông Tin dành cho Nhà Trẻ vào Tháng 10
Tham gia cùng với Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) tại buổi cung cấp thông tin dành cho nhà trẻ vào tháng 10: 

•	 ELD giới thiệu Nguồn Thông Tin và Chính Sách Hiện Tại về COVID-19
•	 Xem xét Quy Trình Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Ổn Định Việc Giữ Trẻ và Nguồn Thông Tin
•	 Tìm hiểu về Tính Đủ Điều Kiện cho Chương Trình Giữ Trẻ Ban Ngày Để Phụ Huynh Đi Làm của Bộ 

Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ERDC), Cách Tính Tiền Đồng Trả và Cập Nhật Chính Sách

THỜI GIAN: Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 | 6 – 7 giờ tối 
Tất cả các loại nhà trẻ. (Có thông dịch – vui lòng yêu cầu thông dịch trước ngày 25 tháng 10 
năm 2021  bằng cách điền mẫu đăng ký) 
 
Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 | 6 – 7 giờ tối 
Tiếng Tây Ban Nha. (Tất cả các loại nhà trẻ)

[ĐỊA ĐIỂM: Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 
Đây là sự kiện qua mạng. Bắt buộc đăng ký để tham dự qua Zoom.  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nFH-B9MPR_G8bt6ZMt27cw 
 
Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 
Đây là sự kiện qua mạng. Bắt buộc đăng ký để tham dự qua Zoom.  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7fWDU24CQ5KJBMpmN4xmlw

Hãy lưu lại ngày: Buổi cung cấp thông tin dành cho nhà trẻ tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 
và ngày 2 tháng 12 năm 2021. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers.

Đây là sự kiện qua mạng. Bắt buộc đăng ký để tham dự qua Zoom. *Vui lòng đăng ký để gửi câu hỏi trước và yêu 
cầu thông dịch. Giới hạn số người cho các cuộc gọi này và việc đăng ký không đảm bảo sẽ có thể truy cập qua Zoom 
được, đặc biệt là cho buổi họp ngày 27 tháng 10. Nếu đã đủ số người tham dự, quý vị có thể cần phải tham gia bằng 
cách sử dụng truyền hình trực tiếp của ELD trên Facebook. Có thể chia sẻ các câu hỏi trong phần bình luận.


