
Tháng 6 năm 2021
HB 3073 thông qua Cơ Quan Lập Pháp.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
Gửi báo cáo tiến độ cho Cơ Quan Lập Pháp để giải quyết:
• Tiến độ trong việc chuyển giao các chương trình hỗ trợ giữ trẻ, bao gồm chương trình trợ cấp ERDC

sang cho ELD.
• Tiến độ trong nỗ lực tăng cường sự liên kết của các dịch vụ giáo dục mầm non đặc biệt và can thiệp

sớm (early intervention/early childhood special education, EI/ECSE) trong hệ thống giáo dục mầm non
trên toàn tiểu bang.

• Tiến độ trong việc áp dụng các quy tắc liên quan đến việc giữ trẻ trong độ tuổi đi học.
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Dự Luật Hạ Viện Oregon 3073
Cái nhìn tổng quanCái nhìn tổng quan  
Luật được thiết lập dựa trên việc Oregon làm để tăng khả 
năng tiếp cận các trải nghiệm và hỗ trợ học tập chất lượng 
cao, giá cả phải chăng cho trẻ em và gia đình bằng cách 
thành lập một cơ quan giáo dục mầm non mới. Cơ quan 
mới này, Ban Giáo Dục và Giữ Trẻ Mầm Non (Department 
of Early Learning and Care, DELC) sẽ hợp nhất các dịch vụ 
giữ trẻ mầm non thành một cơ quan tiểu bang, bao gồm 
cấp phép, đăng ký và phân phối các quỹ giữ trẻ của tiểu 
bang và liên bang. Hiện đang có hầu hết các chức năng 
chính này trong Ban Giáo Dục Mầm Non (Early Learning 
Division, ELD), là một phần của Bộ Giáo Dục Oregon.  

Một trong những chương trình này sẽ chuyển sang cơ quan mới là Chương Trình Giữ Trẻ Ban Ngày Để Phụ Huynh 
Đi Làm (Employment Related Day Care Program, ERDC). ERDC hiện đang được đặt tại Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Ore-
gon (Oregon Department of Human Services, ODHS). ERDC là một chương trình trợ cấp giữ trẻ, cung cấp cho các 
gia đình có thu nhập thấp quyền tiếp cận dịch vụ giữ trẻ ổn định, chất lượng. Chương trình này giúp phụ huynh 
duy trì việc làm ổn định trên con đường tự túc và cho phép trẻ tiếp cận các chương trình giáo dục và giữ trẻ 
mầm non chất lượng cao. Luật cũng thiết lập các chính sách về tính đủ điều kiện và trợ cấp bổ sung cho ERDC để 
mở rộng khả năng tiếp cận và sự linh hoạt cho các gia đình và nhà trẻ trên toàn tiểu bang. 

Mục tiêu Mục tiêu 
Mục tiêu của Dự Luật Hạ Viện 3073 là tạo ra một hệ thống giữ trẻ và giáo dục mầm non đáp ứng tốt hơn các nhu 
cầu của trẻ, gia đình và nhà trẻ, đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Một cơ quan duy 
nhất đặt Oregon vào vị trí hỗ trợ tốt nhất các cơ hội tài trợ và mở rộng với các nguồn lực của tiểu bang và liên 
bang. Điều này sẽ giúp cơ quan mới phát triển nguồn cung cấp dịch vụ giữ trẻ (đặc biệt là ở các cộng đồng nông 
thôn) và đảm bảo tiếp cận công bằng trong việc hỗ trợ trẻ em, gia đình và nhà trẻ. 

Trình tự thời gianTrình tự thời gian
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Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Gửi hai báo cáo tiến độ cho Cơ Quan Lập Pháp.

1. Báo cáo phác thảo các thành phần chính để xem xét thêm. Báo cáo này sẽ bao gồm cải thiện ngân
sách, tác động nhân sự và những điều sau đây:
• Tiến độ chuyển giao việc kiểm tra lý lịch của chương trình ERDC sang cho ELD.
• Khuyến nghị và tiến độ về việc chuyển giao các chương trình hỗ trợ giữ trẻ, bao gồm ERDC sang

cho ELD.
• Các khuyến nghị để tăng cường sự liên kết của các dịch vụ giáo dục mầm non đặc biệt và can

thiệp sớm (EI/ECSE) trong hệ thống giáo dục mầm non trên toàn tiểu bang, bao gồm khuyến nghị
thay đổi việc quản trị, hoạch định chính sách hoặc giám sát khác của hệ thống.

• Tiến độ về việc áp dụng các quy tắc hành chính đối với giữ trẻ trong độ tuổi đi học.

2. Báo cáo về tác động tài chính và xác định trình tự thời gian của việc thay đổi tính đủ điều kiện đối
với chương trình ERDC, kể cả cách ban mới sẽ hợp nhất các hệ thống công nghệ. Điều này có thể bao
gồm các khuyến nghị nhằm kéo dài trình tự thời gian qua ngày 30 tháng 6 năm 2023 hoặc các khoản
đầu tư bổ sung khi cần thiết.

Ngày 30 tháng 9 năm 2022
ELD, Bộ Giáo Dục Oregon và ODHS sẽ báo cáo với Cơ Quan Lập Pháp về kế hoạch thực hiện để chuyển 
giao liền mạch các nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn cho cơ quan mới. 

Ngày 1 tháng 7 năm 2023

Thành lập Ban Giáo Dục và Giữ Trẻ Mầm Non.

Hoàn thành tất cả những thay đổi về tính đủ điều kiện của ERDC, việc chuyển giao của chương trình 
ERDC và việc thực hiện của Ban Giáo Dục và Giữ Trẻ Mầm Non, trừ khi Cơ Quan Lập Pháp hành động 
thêm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập oregonearlylearning.com/HB3073. Có thắc mắc? DELC.Info@ode.oregon.gov, 
hoặc Nicole Stapp thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS), (971) 719-0123 và Nicole.Stapp@dhsoha.state.or.us.
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