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Tháng Hai 22, 2022 

Chủ đề: Quy Tắc Mới về Phòng Cháy Chữa Cháy  

Kính gửi Nhà Trẻ Gia Đình Được Cấp Phép, 

Lá thư này chia sẻ một số tin tức quan trọng liên quan đến những thay đổi gần đây đối với Các 
Quy Tắc Hành Chính dành cho việc giữ trẻ ở Oregon. Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) gần đây đã thông 
qua một số sửa đổi quy tắc về phòng cháy chữa cháy sẽ yêu cầu thay đổi dành cho chương trình 
giữ trẻ của quý vị. Đây là những quy tắc tạm thời sẽ được chốt lại vào tháng 5 năm 2022. Các tài 
liệu đi kèm với lá thư này giải thích những quy tắc nào đã được sửa đổi, ý nghĩa của các sửa đổi 
và những gì quý vị cần làm. Hãy dành thời gian để đọc qua các tài liệu này.   

Vào tháng 4 năm 2021, Hội Đồng Cấu Trúc Mã Xây Dựng của Bộ Dịch Vụ Người Tiêu Dùng và 
Doanh Nghiệp (Department of Consumer & Business Services, DCBS, 
https://www.oregon.gov/bcd/boards/Pages/bcsb.aspx) đã thông qua các quy tắc yêu cầu các 
cơ sở Giữ Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (Registered Family, RF) và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng 
Nhận (Certified Family, CF) mới phải lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động cho khu 
dân cư, với các phương pháp thay thế tiềm năng được cung cấp tại địa phương. Các quy tắc 
tạm thời của Ban Giáo Dục Mầm Non (Early Learning Division, ELD) cung cấp những thay đổi rẻ 
hơn đáng kể so với việc lắp đặt hệ thống phun nước cho khu dân cư trong các chương trình giữ 
trẻ mới. Những thay đổi quy tắc tạm thời này như một sự thay thế cho yêu cầu về hệ thống 
phun nước của DCBS. Điều quan trọng cần lưu ý là, những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả 
các nhà trẻ RF và CF.  

Duy trì an toàn tính mạng trong việc giữ trẻ là rất quan trọng. Trong những tháng tới, OCC sẽ 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho người giữ trẻ để giúp tuân thủ các quy tắc tạm 
thời. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên gia cấp phép của quý vị hoặc email cho 
occ.customerservice@ode.oregon.gov.   

Cảm ơn quý vị đã phục vụ trẻ em và các gia đình ở Oregon. 
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