
KÊU GỌI THAM GIA
Ủy Ban Tư Vấn Thiết Lập Quy Tắc Phòng Cháy Chữa Cháy
Ủy Ban Tư Vấn Thiết Lập Quy Tắc (Rulemaking Advisory Committee, RAC) Phòng Cháy Chữa Cháy 
tại Nhà Trẻ là một nhóm các thành viên cộng đồng giúp nhân viên cơ quan định hình từ ngữ cho quy tắc 
phòng cháy chữa cháy trong các chương trình giữ trẻ gia đình. Gần đây, Ban Giáo Dục Mầm Non đã thông 
qua các quy tắc phòng cháy chữa cháy tạm thời để thay thế cho yêu cầu phun nước của Bộ Dịch Vụ 
Kinh Doanh Tiêu Dùng (Department of Consumer Business Services). 

Nếu quý vị là người giữ trẻ gia đình được cấp phép, vui lòng cân nhắc việc đăng ký tham gia vào
RAC này. Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều tiếng nói khác nhau để phục vụ trong ủy ban này bao gồm: 

o Những người từ các tổ chức văn hóa cụ thể
o Người giữ trẻ gia đình được cấp phép
o Chuyên gia phòng cháy chữa cháy
o Nhân viên của chương trình Nguồn Hỗ Trợ và Giới Thiệu Giữ Trẻ 
o Phụ huynh/người chăm sóc của trẻ tham dự nhà trẻ gia đình

Những người tham gia sẽ được hoàn tiền cho thời gian bỏ ra cho RAC này và sẽ tác động tích cực đến 
việc giữ trẻ trên khắp Oregon.

KHI NÀO VÀ Ở ĐÂU: 
Các cuộc họp sẽ qua mạng, với tối thiểu một cuộc họp, người tham gia có thể cần phải tham dự
hai cuộc họp.

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: Thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

Để đăng ký: hãy hoàn tất mẫu đơn RAC trên trang web của chúng tôi và gửi 
email cho Kelly Scales | 971-304-4001 kelly.scales@ode.oregon.gov
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