4 Tháng mười một, 2021

Kính gửi Nhà trẻ,
Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) đã cập nhật một số quy tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Được
Chứng Nhận, Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận và Trung Tâm Giữ Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký.
Tạm thời trong đại dịch COVID-19, những quy tắc này hiện là vĩnh viễn theo Quy Tắc Hành
Chính Oregon.
Nói sơ lược, những thay đổi này bao gồm:


Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận
o Mở rộng việc sử dụng Trợ lý II để giám sát trẻ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022
 Tối đa mỗi lần một tiếng
 Tối đa 2 tiếng mỗi ngày
o Thay đổi về trình độ chuyên môn dành cho Trợ lý II
o Cho phép sử dụng dung dịch sát trùng tay trong các trường hợp cụ thể và tổ
chức lại quy tắc cho rõ ràng
o Cho phép các khóa học trực tuyến để đào tạo CPR và Sơ cứu đến hết ngày 30
tháng 6 năm 2022



Gia Đình Giữ Trẻ Được Chứng Nhận và Gia Đình Giữ Trẻ Đã Đăng Ký
o Cho phép sử dụng dung dịch sát trùng tay trong các trường hợp cụ thể và tổ
chức lại quy tắc cho rõ ràng
o Cho phép các khóa học trực tuyến để đào tạo CPR và Sơ cứu đến hết ngày 30
tháng 6 năm 2022

Các nhà trẻ có thể xem lại những thay đổi về quy tắc cập nhật trên
(https://oregonearlylearning.com/childcare-rules/).
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên gia cấp phép của quý vị hoặc gửi email cho
Văn Phòng Giữ Trẻ: ProviderContact@state.or.us. Các nhà trẻ cũng nên đăng ký nhận bản tin
điện tử Cập Nhật Giữ Trẻ của ELD để biết thông tin mới nhất.
Cảm ơn quý vị,
Ban Giáo Dục Mầm Non
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