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HƯỚNG DẪN QUY TẮC 
Khi nào trẻ được coi là trẻ được giữ? 

CHỦ ĐỀ HƯỚNG DẪN 
Làm thế nào để xác định xem một đứa trẻ có được tính vào tỷ lệ của nhà trẻ hay không. 
LOẠI GIẤY PHÉP VÀ QUY TẮC 
Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (RF) 
OAR 414-205-0065(1) 

Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) 
OAR 414-350-0120(1) 

Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận (CC) 
OAR 414-300-0130(1) 

TẠI SAO CÁC QUY TẮC NÀY ĐƯỢC ĐƯA RA 
Gia đình là một nhóm các cá nhân có quan hệ huyết thống, qua hôn nhân hoặc nhận con nuôi, hoặc các cá nhân 
có mối quan hệ chức năng tương tự như những người trong các nhóm như vậy. Mục đích của gia đình là an 
toàn, hỗ trợ, nuôi dưỡng, yêu thương, truyền tải các giá trị và tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển của 
mỗi thành viên, và là đơn vị xã hội chính ảnh hưởng đến hạnh phúc của trẻ. 

Giữ Trẻ Tại Nhà: Nếu người giữ trẻ (và các thành viên trong gia đình) đều là một phần của một gia đình duy 
nhất, con cái của họ sẽ được tính vào số lượng trẻ của người giữ trẻ bất cứ khi nào trẻ có mặt trong giờ giữ trẻ. 
Bất cứ khi nào một đứa trẻ và cha mẹ của đứa trẻ (hoặc cá nhân có mối quan hệ chức năng tương tự như những 
người trong một gia đình) cư trú trong cùng một ngôi nhà với người giữ trẻ thì họ được coi là hai gia đình riêng 
biệt. Nếu có một gia đình riêng biệt, và cha mẹ đó có mặt và tích cực giám sát con em của mình thì những đứa 
trẻ đó không được tính vào số lượng trẻ của người giữ trẻ. 

ĐIỀU NÀY TRÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA QUÝ VỊ 
Những đứa trẻ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: người thân, con em của nhân viên, trẻ em trong khu phố 
hoặc bạn của con của người giữ trẻ, được bao gồm trong số lượng trẻ tối đa được phép giữ nếu cha mẹ hoặc người 
giám hộ của trẻ (hoặc người lớn khác hành động như vậy) không có mặt hoặc không trực tiếp giám sát đứa trẻ này. 

Tình huống Hướng dẫn 

Tình huống 1 
Con gái và cháu của người giữ trẻ sống trong nhà 
của người giữ trẻ. Khi người con gái đi làm, con của 
cô ấy được người giữ trẻ giữ và được tính vào số 
lượng trẻ được giữ. Tuy nhiên, khi người con gái ở 
nhà thì người con gái chịu trách nhiệm giám sát 
con của mình. 

Con gái của người giữ trẻ và con của cô ấy là một 
gia đình riêng biệt. Khi người con gái đang giám 
sát con của mình thì đứa trẻ không được tính vào 
số lượng trẻ được giữ. Người con gái và con của 
cô ấy KHÔNG cần phải ở trong một phần riêng 
biệt của ngôi nhà, miễn là người con gái hoàn 
toàn chịu trách nhiệm giám sát con của cô ấy. 

Tình huống 2 
Vợ/chồng của người giữ trẻ đồng ý cho con trai 11 
tuổi của họ ở với người đó trong một phần khác của 
ngôi nhà trong khoảng thời gian nửa tiếng, trong 
khoảng thời gian đó, người giữ trẻ có 10 đứa trẻ 
được giữ, để mà cô ấy không có nhiều trẻ được giữ 
hơn mức cho phép. 

Đây là một gia đình, vì vậy, con của người giữ trẻ 
sẽ được tính vào số lượng trẻ của người giữ trẻ. 

Tình huống 3 
Con trai của người giữ trẻ, bạn gái của anh ấy và 
con của cô ấy sống với người giữ trẻ. Con trai của 
người giữ trẻ đang ở nhà và đang giữ con của bạn 
gái anh ấy 

Đứa trẻ sẽ không được tính vào số lượng trẻ 
được giữ vì đứa trẻ này là một phần của gia đình 
thứ hai cư trú trong nhà và đang được giám sát 
bởi chính "cha mẹ" của mình. Con trai  của người 
giữ trẻ và con của anh ấy KHÔNG cần phải ở 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-205-0065
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-350-0120
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-300-0130
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THÔNG TIN BỔ SUNG 
Lưu ý: MỖI đứa trẻ được tính vào tỷ lệ (dưới 13 tuổi) phải có một hồ sơ đầy đủ (không dùng chung một biểu 
mẫu ghi danh cho anh chị em ruột) với tất cả các giấy tờ cần thiết và được đăng nhập/đăng xuất mỗi ngày. Tính 
luôn con của người giữ trẻ hoặc trẻ có cha mẹ làm việc trong nhà trẻ.  

*Con của người giữ trẻ/nhân viên cũng phải được tính vào độ tuổi và số lượng trẻ được giữ theo giấy phép giữ 
trẻ. 

CHUYÊN GIA CẤP PHÉP OCC CÓ THỂ XEM XÉT 
Biểu Mẫu Ghi Danh Trẻ  
Hồ Sơ của Trẻ 
Hồ Sơ Tham Dự 
Giấy tờ USDA 

TÀI LIỆU TÙY CHỌN 

Quy Tắc Hành Chính Oregon, Bộ Giáo Dục Oregon, Ban Giáo Dục Mầm Non, Chương 414, Mục 205 Nhà Trẻ Gia 
Đình Đã Đăng Ký, 300 Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận và 350 Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận.  

Quý vị có quyền được hưởng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và các hỗ trợ khác miễn phí. Nếu quý vị cần trợ giúp về ngôn ngữ 
hoặc hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giữ Trẻ theo số 503-947-1400. 

Ngày phát hành ban đầu: Tháng 11 năm 2021 
Cập nhật: N/A 

trong một phần riêng biệt của ngôi nhà, miễn là 
người con trai này hoàn toàn chịu trách nhiệm 
giám sát con của anh ấy. 

Tình huống 4 
Người giữ trẻ và bạn trai của cô ấy sống cùng với 
con của cô ấy và hai đứa con của người bạn trai. 
Anh ấy được ghi nhận là người giữ trẻ thay thế cho 
cô ấy. 

Các con của anh ấy được tính vào số lượng trẻ 
của cô ấy ngay cả khi anh ấy đang ở trên lầu với 
hai đứa con của mình và họ hoàn toàn ở xa 
những đứa trẻ được cô ấy giữ vì họ là một gia 
đình duy nhất. 

Tình huống 5 
Người giữ trẻ và chồng bà ấy sống trong nhà cùng 
với con gái và con rể và hai đứa con của họ. Việc 
giữ trẻ được tiến hành trong một tòa nhà riêng 
biệt. Có tính những đứa cháu này khi ông nội của 
chúng đang giữ chúng trong căn nhà chính không? 
Những đứa trẻ này có được tính nếu cha mẹ của 
chúng có mặt và giám sát chúng không? 

Nếu cha mẹ của trẻ có mặt và giám sát trẻ thì trẻ 
không được tính vào số lượng trẻ của người giữ 
trẻ miễn là cha mẹ của đứa trẻ không đóng vai 
trò là nhân viên trong việc giữ trẻ.  
Ông nội không phải là cha mẹ của trẻ vì vậy một 
ngoại lệ sẽ là cần thiết để cho phép ông ấy giữ 
những đứa trẻ trong căn nhà chính và không tính 
những đứa trẻ này trong số lượng trẻ của người 
giữ trẻ.  
Nếu trẻ ở trong khu vực giữ trẻ với người giữ trẻ 
và cha mẹ của trẻ không ở đó giám sát trẻ, hoặc 
đang đóng vai trò là nhân viên giữ trẻ thì trẻ 
được tính vào số lượng trẻ của người giữ trẻ. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1908
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
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