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Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký 
Quy Tắc Tạm Thời 
OAR 414-205-0035: Yêu Cầu Chung 
(1) Nhà trẻ phải là nơi cư trú của người giữ trẻ. 
(2) Người giữ trẻ không được có thẻ cần sa y tế, trồng cần sa hoặc là nhà phân phối cần sa. 
(3) Việc đăng ký giới hạn một người giữ trẻ cho mỗi hộ gia đình. 
(4) Việc đăng ký chỉ áp dụng cho người và địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký và không thể chuyển sang địa điểm hoặc 

cá nhân khác. 
(5) Việc đăng ký có giá trị tối đa hai năm. Thời gian đăng ký bắt đầu với ngày có hiệu lực được ghi trên giấy chứng nhận 

đăng ký. Một người giữ trẻ không được giữ nhiều hơn ba (3) đứa trẻ ngoài con cái của người giữ trẻ, tại bất kỳ thời 
điểm nào trước khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ OCC. 

(6) Hồ sơ đăng ký OCC được mở cho công chúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, thông tin được bảo mật bởi luật pháp tiểu 
bang hoặc liên bang sẽ không được tiết lộ. 

(7) Tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng đăng ký của người giữ trẻ là thông tin công khai. Tuy nhiên, OCC có thể giữ 
lại địa chỉ và số điện thoại của người giữ trẻ nếu người giữ trẻ đưa ra yêu cầu bằng văn bản ghi lại rằng việc tiết lộ 
địa chỉ và/hoặc số điện thoại sẽ gây nguy hiểm cho họ hoặc thành viên gia đình sống trong nhà trẻ (OAR 137-004-
0800). Yêu cầu này phải theo mẫu do OCC cung cấp. 

(8) Người giữ trẻ phải đăng những văn bản sau đây gần lối ra vào, hoặc trong một số khu vực khác của nhà trẻ, nơi phụ 
huynh của trẻ em được giữ có thể thấy rõ ràng: 

(a) Giấy Chứng Nhận Đăng Ký; 
(b) Người giữ trẻ phải đăng tất cả các thư than phiền nghiêm trọng, hợp lệ và thư không tuân thủ nghiêm trọng 

trong 12 tháng dương lịch; và 
(c) Một sơ đồ mặt sàn xác định các vị trí sau:  

(A) Lối ra;  
(B) Các tuyến đường sơ tán chính;  
(C) Các tuyến đường sơ tán phụ; và  
(D) Bình chữa cháy. 

OAR 414-205-0110: An Toàn 
(1) Trẻ em phải được bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm về hỏa hoạn và an toàn. Các người giữ trẻ phải có các biện pháp 

bảo vệ sau: 
(a) Tất cả các ổ cắm điện trong phòng được sử dụng bởi trẻ mẫu giáo hoặc trẻ nhỏ phải có nắp bảo vệ khó tháo 

ra hoặc gắn thiết bị an toàn khi không sử dụng; 
(b) Dây điện nối dài không được sử dụng làm hệ thống dây điện vĩnh viễn; 
(c) Tất cả các dây điện của thiết bị phải trong tình trạng tốt; 
(d) Không sử dụng nhiều đầu nối cho dây điện; 
(e) Phải sử dụng dải ổ cắm điện tiếp đất có sẵn hệ thống bảo vệ ngăn dòng điện quá tải; 
(f) Phải lắp rào cản vững chắc để ngăn chặn việc trẻ em rơi vào các mối nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới 

hạn ở: lò sưởi, máy sưởi và bếp củi được sử dụng khi có mặt trẻ em được giữ; 
(g) Một rào cản an toàn phải được đặt ở trên cùng và/hoặc dưới cùng của tất cả các cầu thang mà trẻ sơ sinh và 

trẻ mới biết đi có thể đi tới; 
(h) Máy báo động khói và máy dò carbon monoxide phải: 

(A) Được lắp đặt trên mỗi tầng của nhà trẻ và trong bất kỳ khu vực nào mà trẻ em ngủ trưa;  
(B) Luôn duy trì việc hoạt động của máy; và 
(C) Được kiểm tra hàng tháng để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Người giữ trẻ phải ghi lại mỗi lần kiểm 

tra.   
(i) Phải có ít nhất một bình chữa cháy được xếp hạng 2-A-10 BC trên mỗi tầng của nhà trẻ. Bình chữa cháy 

phải được gắn dọc theo tuyến đường sơ tán, ở một vị trí dễ tiếp cận và có thể nhìn thấy được, ngoài tầm 
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với của trẻ em. Bình chữa cháy có thể được gắn trong tủ quần áo nếu có biển treo cho biết vị trí của bình 
chữa cháy và lối vào tủ quần áo không bị cản trở. 

(j) Người giữ trẻ phải kiểm tra bình chữa cháy hàng tháng và việc kiểm tra phải được ghi lại. 
(k) Súng ống, súng BB, súng hơi và đạn dược phải được cất giữ trong tủ khóa, với đạn dược được cất giữ và 

khóa riêng biệt. Súng ống, súng BB và súng hơi không được lắp đạn; 
(l) Vật tư dùng làm vệ sinh, sơn, diêm, bật lửa và túi nhựa được cất giữ trong tủ khóa an toàn chống trẻ em; 
(m) Các vật dụng nguy hiểm tiềm tàng khác, chẳng hạn như thuốc, dao nhọn, vật liệu độc hại và gây ngộ độc 

phải được cất giữ trong tủ khóa an toàn chống trẻ em; 
(n) Vật liệu dễ cháy nổ: 

(A) Phải được cất giữ trong thùng chứa ban đầu hoặc một thùng chứa an toàn; 
(B) Không được cất giữ trong phạm vi 4 feet của lò sưởi, các thiết bị sản sinh ra lửa hoặc nhiệt khác, 

hoặc máy nước nóng chạy bằng nhiên liệu, và 
(C) Nếu trên một gallon thì cất giữ trong một nhà kho tách biệt với nhà trẻ. 

(o) Nếu giữ bất kỳ trẻ ở độ tuổi mầm non hoặc trẻ nhỏ nào thì cây độc phải để ngoài tầm với của trẻ; và 
(p) Tất cả các tấm cửa kính trong suốt phải được đánh dấu rõ ràng ở tầm nhìn của trẻ. 

(2) Tất cả các tầng được trẻ sử dụng phải có hai lối ra có thể sử dụng được, như được định nghĩa trong OAR 414-205-
0010(34), dẫn ra ngoài trời. 

(a) Nếu sử dụng tầng hầm để giữ trẻ, có thể đáp ứng yêu cầu về hai lối ra có thể sử dụng được bởi một trong 
những vật sau đây: 
(A) Một cửa kính trượt hoặc cửa mở ra bên ngoài và một cửa sổ đáp ứng định nghĩa về lối ra có thể sử 

dụng được; hoặc 
(B) Một cửa sổ đáp ứng định nghĩa về lối ra có thể sử dụng được và cầu thang bên trong dẫn xuống đất 

không bị cản trở và dẫn trực tiếp ra ngoài trời. 
(b) Nếu sử dụng cửa sổ mà đáp ứng định nghĩa về lối ra có thể sử dụng được thì: 

(A) Phải đặt các bậc dưới cửa sổ để cho phép trẻ em thoát ra mà không cần trợ giúp; và 
(B) Cửa sổ phải được giữ trong tình trạng hoạt động tốt. 

(c) Nếu cửa sổ được sử dụng như một lối ra được rào xung quanh bên ngoài (window well) thì phải có một cơ 
chế để cho phép trẻ em có thể thoát ra khỏi cái rào đó. 

(d) Người giữ trẻ phải hoàn tất việc kiểm tra hàng ngày để đảm bảo rằng các lối thoát hiểm không có chướng 
ngại vật và có thể sử dụng được, bao gồm cửa ra vào và cửa sổ thoát hiểm có thể hoạt động được. 

(3) Tầng hai (không áp dụng cho những người giữ trẻ đăng ký liên tục tại cùng một địa chỉ trước năm 2009, trừ khi 
người giữ trẻ đã chuyển giấy phép giữ trẻ đến nơi cư trú mới): 

(a) Trẻ em được giữ không được ngủ từ tầng hai trở lên; 
(b) Không được giữ trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ tầng hai trở lên; 
(c) Không được giữ trẻ ban đêm từ tầng hai trở lên; 
(d) Có thể cho phép trẻ em ở tầng hai để sử dụng nhà vệ sinh nếu nhà vệ sinh duy nhất nằm ở tầng hai; 
(e) Có thể giữ trẻ mẫu giáo và lứa tuổi đi học từ tầng hai trở lên, nếu: 

(A) Có hai cầu thang xuống mặt đất và tất cả trẻ em đều có thể đi được để thoát ra an toàn; hoặc 
(B) Cảnh sát cứu hỏa được chỉ định đã phê duyệt việc sử dụng tầng trên. 

(4) Các cuộc diễn tập chữa cháy sẽ được thực hiện hàng tháng vào các thời điểm khác nhau trong ngày, kể cả vào 
buổi chiều tối và trong giờ qua đêm đối với các chương trình giữ trẻ trong những giờ đó. 

(a) Các cuộc diễn tập chữa cháy phải bao gồm:  
(A) Một cuộc diễn tập bao gồm sử dụng một tuyến đường sơ tán thay thế ít nhất một lần mỗi năm; và 
(B) Một cuộc diễn tập được quan sát bởi nhân viên OCC; nếu được yêu cầu.  

(b) Người giữ trẻ phải có một phương pháp cảnh báo (ví dụ: chuông lớn hoặc còi) để cảnh báo người cư ngụ 
trong nhà trẻ về trường hợp khẩn cấp hoặc khi có diễn tập.  

(c) Phải hoàn tất việc sơ tán toàn bộ tất cả nhân viên và trẻ em trong vòng ba phút. 
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(5) Một khía cạnh khác của kế hoạch khẩn cấp phải được thực hiện mỗi tháng và phải tuân theo các yêu cầu về ghi 
chép được nêu trong OAR 414-205-0110(6) (a-f). 

(6) Người giữ trẻ phải có bản kế hoạch sơ tán và đưa trẻ em đến một địa điểm an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Bản 
kế hoạch phải được đăng tại nhà trẻ, trẻ em và người giữ trẻ phải nắm rõ và thực tập ít nhất mỗi hai tháng và phải 
bao gồm: 

(a) Quy trình thông báo cho phụ huynh hoặc người lớn khác chịu trách nhiệm, về việc di dời và cách trẻ em sẽ 
được đoàn tụ với gia đình; 

(b) Các quy trình để giải quyết nhu cầu của từng đứa trẻ, bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, trẻ có nhu cầu 
đặc biệt và trẻ có bệnh mãn tính; 

(c) Một phương pháp chấp nhận được để đảm bảo rằng tất cả trẻ em tham dự đều được tính đến 
(d) Các quy trình xử lý thiên tai (ví dụ: hỏa hoạn, động đất, v.v.) và các sự kiện do con người gây ra, chẳng hạn 

như bạo lực tại cơ sở giữ trẻ;  
(e) Các quy trình trong trường hợp trẻ em phải trú ẩn tại chỗ hoặc nếu nhà giữ trẻ phải được khóa lại để không 

ai có thể vào hoặc rời đi; và 
(f) Quy trình duy trì tính liên tục của các hoạt động giữ trẻ. 

(7) Một chiếc điện thoại còn hoạt động phải ở trong nhà trẻ gia đình. 
(a) Phụ huynh phải được cung cấp số điện thoại để họ có thể liên hệ với người giữ trẻ nếu cần thiết. 
(b) Số điện thoại khẩn cấp về cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát và kiểm soát chất độc và địa chỉ nhà của người 

giữ trẻ phải được đăng ở vị trí có thể nhìn thấy 
(8) Tòa nhà, mặt đất, nguồn cung cấp nước, đồ chơi, thiết bị và đồ nội thất được trẻ sử dụng phải được duy trì trong 

điều kiện không gây nguy hiểm. 
(a) Đồ chơi, đồ nội thất và thiết bị bị hỏng phải được đưa ra khỏi các khu vực mà trẻ có thể tiếp cận được. 
(b) Bên ngoài và bên trong nhà trẻ phải được duy trì trong tình trạng sửa chữa tốt. 
(c) Các bề mặt sơn phải ở trong tình trạng tốt, cả bên trong và bên ngoài, để tránh cho trẻ em tiếp xúc với sơn 

chì. 
(d) Người giữ trẻ phải báo cáo cho OCC bất kỳ hư hại nào đối với tòa nhà mà làm ảnh hưởng đến khả năng tuân 

thủ các yêu cầu này của người giữ trẻ, trong vòng 48 giờ sau khi xảy ra hư hại. 
(9) Nếu người giữ trẻ chuyên chở trẻ em thì người giữ trẻ phải có bằng lái xe hợp lệ và bằng chứng về bảo hiểm thích 

hợp. 
(10) Số lượng trẻ em được chuyên chở không được vượt quá số lượng dây an toàn hoặc hệ thống an toàn dành cho trẻ 

em có sẵn trong xe 
(11) Người giữ trẻ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ trẻ em khỏi xe cộ lưu thông. Người giữ trẻ phải: 

(a) Yêu cầu đưa rước trẻ ở lề đường hoặc tại một địa điểm không phải ngoài đường để tránh xe cộ lưu thông.  
(b) Đảm bảo rằng bất kỳ người lớn nào giám sát việc đưa rước đều có thể thấy và chắc chắn rằng không có trẻ 

em trong phạm vi của tất cả xe cộ trước khi cho xe lưu thông. 
(12) Có thể sử dụng các phương tiện sau đây để chuyên chở trẻ em được giữ: 

(a) Một chiếc xe được sản xuất để chở ít hơn mười hành khách; 
(b) Xe buýt trường học hoặc xe buýt đa chức năng dành cho hoạt động của trường học; 
(c) Một chiếc xe được sản xuất để chở mười hành khách trở lên được sản xuất trong năm 2010 hoặc sau đó; 

hoặc 
(d) Một chiếc xe được sản xuất để chở mười hành khách trở lên được sản xuất trước năm 2010, với các điều 

kiện sau: 
(A) Tốc độ di chuyển không được vượt quá 50 mph; và 
(B) Xe phải được kiểm tra an toàn hàng năm bởi tiệm sửa xe, đại lý hoặc cửa hàng sửa chữa ô tô. Bằng 

chứng kiểm tra phải theo mẫu do Ban Giáo Dục Mầm Non cung cấp hoặc theo mẫu do thanh tra cung 
cấp có chứa cùng một thông tin. 
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OAR 414-205-0130: Lưu Giữ Hồ Sơ 
(1) Các hồ sơ sau đây, ngoại trừ các hồ sơ được quy định trong OAR 414-205-0105(7)(a), phải được người giữ trẻ lưu 

giữ trong ít nhất một năm. Những hồ sơ này phải có sẵn mọi lúc cho OCC: 
(a) Thông tin do phụ huynh cung cấp cho mỗi đứa trẻ tại thời điểm nhập học:  

(A) Tên và ngày sinh của trẻ;  
(B) Bất kỳ vấn đề sức khỏe mãn tính nào, bao gồm dị ứng mà trẻ có;  
(C) Ngày trẻ đi nhà trẻ;  
(D) Tên, số điện thoại và địa chỉ của nơi làm việc và nhà ở, và giờ làm việc của phụ huynh hoặc người giám 

hộ hợp pháp;  
(E) Tên và số điện thoại của (những) người để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp;  
(F) Tên và số điện thoại của (những) người tới rước trẻ;  
(G) Tên của trường mà trẻ tham dự; và  
(H) Tên, địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ và nha sĩ của trẻ.   
(I) Tiền sử sức khỏe của bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến việc đi nhà trẻ của trẻ.  

(b) Hồ sơ tham dự hàng ngày, bao gồm ngày mỗi đứa trẻ tham dự và thời gian đến và đi cho mỗi ngày. Thời 
gian được ghi lại khi trẻ đến và đi;  

(c) Thuốc được cho dùng, bao gồm tên của trẻ, ngày và giờ uống thuốc và liều lượng;  
(d) Thương tích của trẻ; và 
(e) Người giữ trẻ phải duy trì một bản ghi chép về mỗi cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp với nội dung: 

(A) Ngày và giờ; 
(B) Các lối ra được sử dụng;  
(C) Số lượng và độ tuổi của trẻ em được sơ tán; 
(D) Tổng số người trong nhà trẻ tại thời điểm diễn tập; 
(E) Bao lâu thì sơ tán khỏi nhà trẻ; 
(F) Tên của người tiến hành cuộc diễn tập, và 
(G) Phương pháp cảnh báo được sử dụng. 

OAR 414-205-0140: Giữ Trẻ Ban Đêm 
Người giữ trẻ ban đêm phải: 
(1) Có bản kế hoạch cho việc giữ trẻ, được đồng ý bởi phụ huynh và người giữ trẻ; 
(2) Có bản kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp xảy ra trong đêm; 
(3) Phải tỉnh táo để biết khi nào mỗi đứa trẻ đến và đi vào ban đêm;  
(4) Tuân thủ tất cả các quy tắc đăng ký áp dụng khác; và 
(5) Chiếu sáng các tuyến đường sơ tán. 

http://www.oregonearlylearning.com/

	OAR 414-205-0035: Yêu Cầu Chung
	OAR 414-205-0110: An Toàn
	OAR 414-205-0130: Lưu Giữ Hồ Sơ
	OAR 414-205-0140: Giữ Trẻ Ban Đêm

