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Ngày XX tháng 4 năm 2022 
 
Kính Gửi Nhà Cung Cấp, 
 
Ban Học Tập Sớm (ELD) đang phát hành hướng dẫn cập nhật về COVID-19 và về các cơ sở chăm sóc trẻ 
để phản ánh những yêu cầu đã được điều chỉnh vào mùa xuân này trên toàn tiểu bang. Phiên bản 
tháng 4 năm 2022 “Yêu Cầu và Khuyến Nghị về COVID-19 cho việc Chăm Sóc Trẻ” hiện có trên “trang 
web dành cho Nhà Cung Cấp của ELD. 
 

Một số thay đổi chính trong phần hướng dẫn bao gồm: 

• Các yêu cầu loại trừ được cập nhật và những khuyến nghị trong việc chăm sóc trẻ  
• Khuyến nghị về khẩu trang khuyến khích các chương trình hỗ trợ việc lựa chọn đeo khẩu trang 

của từng cá nhân 
• Khuyến nghị cập nhật về chiến lược phòng ngừa  
• Thông báo cho ai nếu có trường hợp COVID-19 trong một cơ sở 

Các nguồn tài nguyên về khẩu trang và về việc loại trừ dành cho các nhà cung cấp bằng những ngôn 
ngữ khác nhau có sẵn trên “trang web của ELD. Điều này bao gồm các hạng mục được phát triển với sự 
hợp tác của Cơ Quan Y Tế Oregon, chẳng hạn như biển báo “Hãy tôn trọng khẩu trang của tôi” dành 
cho các gia đình, biểu đồ loại trừ và phát tặng khẩu trang. 
 
Các Câu Hỏi Thường Gặp cũng được đăng trên trang web của ELD. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng 
liên hệ với chuyên gia cấp phép của quý vị hoặc gửi email cho Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em tại 
ProviderContact@ode.oregon.gov. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng được khuyến khích đăng ký nhận 
Bản Tin Điện Tử Cập Nhật về Chăm Sóc Trẻ Em của ELD  để biết thông tin mới nhất. 
 
Chân thành cám ơn,  
 
Ban Học Tập Sớm 
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