KÊU GỌI THAM GIA

Tư Vấn Sức Khỏe Tinh Thần Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (IECMHC)
Ủy Ban Tư Vấn Lập Quy Tắc
Tư Vấn Sức Khỏe Tinh Thần Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Infant and Early Childhood Mental Health Consultation, IECMHC) là
một cách tiếp cận phòng ngừa để làm việc với các chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non (early care and education,
ECE) nhằm hỗ trợ sự phát triển xã hội và cảm xúc của trẻ nhỏ. Cách tiếp cận này được chứng minh là làm giảm tỷ lệ
đình chỉ và trục xuất khỏi trường mầm non. Để biết thêm thông tin về các chương trình IECMHC, hãy truy cập
https://www.iecmhc.org/.
Ủy Ban Tư Vấn Lập Quy Tắc (Rulemaking Advisory Committee, RAC) IECMHC là một nhóm các thành viên cộng đồng sẽ
giúp nhân viên cơ quan định hình và thực hiện ngôn từ của quy tắc cho hệ thống IECMHC, bao gồm Chương Trình
Ngăn Ngừa Đình Chỉ và Trục Xuất Trẻ Nhỏ (Early Childhood Suspension and Expulsion Prevention Program). Các thành viên
sẽ tư vấn về các yêu cầu đối với các chương trình ECE xung quanh việc đình chỉ và trục xuất. Nộp đơn đăng ký ngay
hôm nay và giúp xây dựng một hệ thống IECMHC chống phân biệt chủng tộc, chú trọng sự công bằng.
Chúng tôi đang tìm kiếm các tiếng nói đa dạng cho các nhóm đại diện trong hệ thống Giáo Dục Mầm Non của
Oregon. Các thành viên ủy ban có thể bao gồm:
o Phụ huynh và gia đình có con nhỏ đã bị đình chỉ và trục xuất
o Phụ huynh và gia đình có con nhỏ bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển và/hoặc có nhu cầu chăm sóc y tế đặc
biệt, dài hạn
o Người đại diện của các tổ chức hỗ trợ
o Người đại diện của các tổ chức văn hóa cụ thể, vì cộng đồng
o Người đại diện của Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non
o Người đại diện của chương trình Nguồn Hỗ Trợ & Giới Thiệu Giữ Trẻ (Child Care Resource & Referral)
o Người đại diện của chương trình ECE
o Người đại diện của các Quốc Gia Bộ Lạc (Tribal Nations)
Những người tham gia sẽ được trả tiền cho thời gian tham gia RAC và sẽ tác động tích cực đến trẻ em, gia đình, các
chương trình giáo dục mầm non và cộng đồng của Oregon. Các cuộc họp của RAC sẽ bắt đầu vào tuần của ngày 25
tháng 4 năm 2022. Các cuộc họp RAC sẽ qua mạng, với tối thiểu hai cuộc họp bắt buộc cho các thành viên.

HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ: Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022
Để nộp đơn đăng ký, hãy hoàn tất mẫu đơn đăng ký RAC bên dưới và gửi email cho
remy.watts@ode.oregon.gov hoặc gửi đơn đến: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer St NE Suite
#350, Salem, OR 97301.
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