
Nguồn Lực (không thay đổi)
• Chức vụ Nhà Quản Lý Các Vấn Đề của Bộ Lạc được tài trợ đầy đủ để lãnh đạo sự phát triển của dự án và 

triển khai cơ sở Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc.

• Tổng cộng $601,150 cho viện trợ để trang trải các chi phí: tạo điều kiện, các cuộc họp và quỹ khởi nghiệp 
trong năm thứ hai của hai năm.

• Các thành viên bao gồm hai người đại diện của mỗi quốc gia bộ lạc và ba người đại diện không bỏ phiếu của Ban 
Giáo Dục Mầm Non, Ủy Ban Lập Pháp về Dịch Vụ dành cho Người Da Đỏ và Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non.

• Đề xuất thiết kế, mục tiêu và tổ chức cho cơ sở hệ thống giáo dục mầm non mới của bộ lạc (ví dụ: Trung Tâm Giáo 
Dục Mầm Non của Bộ Lạc).

THÁNG 2 - THÁNG 3 NĂM 2022

• TAC Thông Qua Điều Lệ
• Tuyển Dụng RAC

THÁNG 4 NĂM 2022 - THÁNG 5 NĂM 2022

• Các cuộc họp của RAC được tổ chức. 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC MẦM NON 
CỦA BỘ LẠC DỰ LUẬT HẠ VIỆN 
OREGON (HB) 4033

Mục Đích 
• Phát triển dựa trên luật pháp hiện hành được đưa ra bởi 

phiên họp lập pháp năm 2021, HB 2055 đã được thông qua 
để thành lập Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc đầu 
tiên tại Oregon.

• Nhằm mục đích duy trì mối quan hệ tư vấn giữa chính phủ với chính 
phủ, với chín bộ lạc được liên bang công nhận trong biên giới 
Oregon.

• Sửa đổi tư cách thành viên của Ủy Ban Tư Vấn Bộ Lạc (Tribal 
Advisory Committee, TAC) để cho thấy rõ nét hơn cách tiếp cận này.

Quy Trình Lập Kế Hoạch
Tháng 2 năm 2022: Thành lập Ủy Ban Tư Vấn Bộ Lạc (TAC), một sự hợp tác suốt năm, gồm 21 thành viên, giữa chín 
(9) quốc gia Bộ Lạc của Oregon và ELD, theo HB 2055.

Tháng 4 năm 2022: Ủy Ban Tư Vấn Quy Tắc (Rules Advisory Committee, RAC) được thành lập, với tư cách là 
một tiểu ủy ban của TAC, để đề xuất các quy tắc thành lập và vận hành Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ 
Lạc cho Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non.

Trình Tự Thời Gian



THÁNG 4 NĂM 2022 đến THÁNG 6 NĂM 2022

• Quy Tắc Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc được trình bày cho Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non. 

THÁNG 7 NĂM 2022

• Báo cáo cho Cơ Quan Lập Pháp về Tình Hình Triển Khai.

THÁNG 7 NĂM 2022 - THÁNG 6 NĂM 2023

• TAC và ELD Soạn Thảo Bản Hướng Dẫn Triển Khai Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc
• TAC và ELD Phát Triển Kế Hoạch Truyền Thông cho Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc

THÁNG 7 NĂM 2023 

• Khởi Động Việc Triển Khai Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Bộ Lạc.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  oregonearlylearning.com/TAC. Có thắc mắc? Liên lạc với Valeria 
Atanacio, Nhà Quản Lý Các Vấn Đề của Bộ Lạc: (971) 375-5049 hoặc valeria.atanacio@state.or.us.
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https://oregonearlylearning.com/TAC
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