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Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Ủy Ban Tư Vấn về Phương Pháp Tính 
Mức Giá Thay Thế!  
Vào tháng 7 năm 2023, chương trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Việc Làm (Employment Related Day Care, 
ERDC) sẽ chuyển tiếp sang Bộ Chăm Sóc và Giáo Dụᴄ Trẻ Mầm Non (Department of Early Learning and 
Care, DELC) mới. Cơ Quan Lập Pháp đã yêu cầu Ban Giáo Dục Trẻ Mầm Non (Early Learning Division, 
ELD) chuẩn bị một báo cáo về cách chuyển đổi mức giá của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuộc 
chương trình ERDC sang một cơ cấu giá cả thay thế đã phê duyệt. Mức giá này được xác định dựa trên 
chi phí hoạt động và chi phí đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, thay vì theo giá thị trường. Cấu trúc 
thiết lập mức giá thay thế sẽ sử dụng dữ liệu từ Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng. 

Ủy Ban Tư Vấn này sẽ hỗ trợ phát triển và định hình các nguyên tắc cũng như khuôn khổ đối với cấu 
trúc thiết lập mức giá thay thế để báo cáo đến Cơ Quan Lập Pháp Oregon vào tháng 12 năm 2022.  

UỶ BAN TƯ VẤN LÀ AI? 
Ủy Ban Tư Vấn là một nhóm gồm các thành viên cộng đồng cùng nhau giúp triển khai các khuyến nghị 
theo luật mới hoặc được cập nhật. Ủy Ban Tư Vấn có các nhân viên cơ quan nhà nước và thành viên của 
các nhóm tuân thủ theo pháp luật.  

Đối với ủy ban này, chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm đa dạng các cá nhân tương tác với chương trình, 
chẳng hạn như người có chuyên môn về Giáo Dục Trẻ Mầm Non (Early Childhood Education, ECE), đại 
diện công đoàn, phụ huynh, các Quốc Gia Bộ Lạc, đại diện cơ quan, nhà nghiên cứu, đại diện của chương 
trình Nguồn Lực và Giới Thiệu Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em (Child Care Resource and Referral, CCR&R), các 
chuyên gia và những người ủng hộ Hệ Thống Cải Thiện và Đánh Giá Chất Lượng (Quality Rating and 
Improvement System, QRIS). Sự đa dạng của tiếng nói bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, dân 
tộc, tình trạng kinh tế xã hội, vị trí địa lý và trình độ thông thạo tiếng Anh. Chúng tôi cũng tìm kiếm 
những cá nhân đại diện cho các tổ chức cụ thể về văn hóa (culturally specific organization, CSO) mà đang 
cung cấp hoặc quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho các gia đình nhận trợ cấp. Các 
ứng viên được chọn tham gia vào ủy ban này sẽ là những cá nhân có khả năng đại diện cho quan điểm 
bao quát về các nhóm dân cư khác nhau nhận hỗ trợ.  

CÁCH ĐĂNG KÝ: 
Để tham gia, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký kèm theo mẫu đơn này và nộp muộn nhất vào 11:59 tối 
ngày 21 tháng 1 năm 2022 tối. Có hai phương thức để nộp đơn đăng ký:  

1. Gửi bản PDF qua email cho Quản Lý Quỹ Phát Triển Chăm Sóc Trẻ Em (Child Care Development Fund, 
CCDF) của ELD theo địa chỉ: crystal.ogrady@ode.state.or.us 

2. In và gửi một bản sao qua đường bưu điện theo địa chỉ:  
Advisory Committees C/O ELD 
700 Summer St NE Suite #350 
Salem, OR 97301  

Vui lòng liên hệ với Crys O’Grady tại crystal.ogrady@ode.state.or.us nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ 
trợ điền vào mẫu đăng ký này. 
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Để được xem xét, quý vị phải nộp đơn đăng ký muộn nhất vào 11:59 tối ngày 21 tháng 1 năm 2022.  

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trừ phi có lưu ý nào khác, quý vị phải là cư dân Oregon thì mới có thể nộp đơn. 
Đơn đăng ký này tuân theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai và có thể được tiết lộ nếu có yêu cầu. Trong 
trường hợp đó, chúng tôi sẽ loại bỏ Thông tin cá nhân. 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN UỶ BAN 
Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ tổ chức từ 5 đến 7 cuộc họp trực tuyến. Các thành viên 
phải tham dự ít nhất 4 cuộc họp. Ủy ban sẽ chỉ mở nhiều hơn 4 cuộc họp để hoàn thiện các khuyến nghị 
nếu cần thiết. Các thành viên ủy ban sẽ thống nhất lịch trình ngày và giờ họp.  

QUÝ VỊ CÓ THÊM CÂU HỎI? 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Crys O’Grady – 
Quản Lý CCDF của ELD theo địa chỉ crystal.grady@ode.state.or.us. Chúng tôi rất mong được làm việc với 
quý vị! 
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Đây là mẫu đơn để Ủy Ban Tư Vấn thông báo cho Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD). Để hoàn thành gói đăng 
ký của quý vị, vui lòng gửi lại mẫu đơn này cho Crys O’Grady – Quản Lý của CCDF. Trừ phi có lưu ý nào 
khác, quý vị phải là cư dân Oregon thì mới có thể nộp đơn. Vui lòng liên hệ với Crys O’Grady theo địa chỉ 
crystal.ogrady@ode.state.or.us nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.  
 

 
Phương Thức Nộp Gói Đăng Ký: 

Địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện: Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 
350, Salem, OR 97301 
Địa chỉ gửi email: crystal.ogrady@ode.state.or.us  (tất cả các tệp đính kèm dưới dạng PDF) 
Note: Đơn đăng ký này tuân theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai và có thể được tiết lộ nếu có yêu cầu. 
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ loại bỏ Thông tin cá nhân. 
 

Tổ chức / Công ty:   

Vui lòng chọn vị trí mô tả 
đúng nhất về quý vị: 

Người Có Chuyên Môn về Giáo 
Dục Trẻ Mầm Non ☐ 
CCR&R ☐ 
Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Mầm 
Non ☐ 
Quốc Gia Bộ Lạc ☐ 
 

Công Đoàn hoặc người ủng hộ ☐ 
Phụ huynh/gia đình của trẻ em đủ 
điều kiện ☐  
Nhà nghiên cứu ☐ 
Khác:  
 

Tên:  Tên 
Đệm:  Họ:  

Tên Thường Gọi:  Danh Xưng: (Ông, 
Bà, Ngài)  Cấp Bậc: (Thạc 

sĩ, Tiến sĩ)  

Địa Chỉ Cơ Quan hoặc 
Thường Trú:  

Thành 
Phố:  Quận:  Mã Bưu 

Chính:   

Email:  Số Điện Thoại 
Nhà Riêng:  

Số Điện 
Thoại Di 
Động: 

 
Số Điện 
Thoại Cơ 
Quan: 

 

Để hỗ trợ chúng tôi tốt hơn trong việc đáp ứng các mục tiêu thuộc chính sách nâng đỡ nhóm thiểu số 
hay sắc tộc bị thiệt thòi, chúng tôi sẽ rất trân trọng thông tin về bản dạng giới và lý lịch 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, 
chúng tôi không được dùng thông tin này để phân biệt đối xử quý vị. Cảm ơn quý vị vì đã tham gia. 

Bản dạng giới: Nữ giới ☐ Nam giới ☐ Phi nhị giới ☐ Khác: _______________ 
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Không theo 
tiêu chuẩn 
giới (ví dụ: giới 
tính mở, giới 
tính linh hoạt) 
☐ 

   

Chủng tộc / Sắc 
tộc: 

Người Mỹ Gốc Phi / Da Đen  
☐  

Người Mỹ Bản Địa / Người Alaska 
Bản Địa ☐ 

Người 
Châu Á ☐ 

 Người Da Trắng ☐ 
Người Tây Ban Nha / 
Người La-tinh ☐ 

Người Hawaii Bản Địa / Người Dân 
Đảo Thái Bình Dương ☐ 

 Người Đa Chủng Tộc / Khác: _______________ 

Khuyết tật:  Có ☐      Không ☐ 

 
 

Vui lòng trả lời ngắn gọn (1 - 3 câu) các câu hỏi bên dưới. 
 

(1) Tại sao quý vị muốn tham gia vào ủy ban này?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Quý vị có bất kỳ kinh nghiệm làm việc hoặc tình nguyện nào trước đây có thể áp dụng cho 
ủy ban này không? 

 

 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Ủy Ban Tư Vấn về Phương Pháp Tính Mức Giá Thay Thế. Vui lòng nộp 
đơn đăng ký của quý vị theo hướng dẫn tại trang 1 muộn nhất vào 11:59 tối ngày 21 tháng 1 năm 2022. 
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