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Ngày 2 tháng 5 năm 2022 

Về: CPR trực tuyến sẽ không được chấp nhận sau ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Kính gửi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép, 

Thư này là nhằm nhắc nhở các chương trình rằng quy định về Quy Tắc Hành Chính Oregon tạm thời 
(OAR), cho phép đào tạo CPR trực tuyến, sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Điều đó có nghĩa là gì? 
Nếu bạn chỉ tham gia lớp CPR trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến ngày 
30 tháng 6 năm 2022, thì lớp học đó sẽ được chấp nhận cho tín chỉ đào tạo tại Cơ Quan Đăng Ký Trực 
Tuyến Oregon (ORO). Khi đến thời điểm gia hạn chứng chỉ CPR/Sơ Cứu tiếp theo, bạn phải hoàn thành 
khóa đào tạo CPR hướng dẫn trực tiếp. Tất cả các lớp CPR được thực hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 
năm 2022, phải có thành phần đào tạo trực tiếp. 

Quy định tạm thời cho Gia Đình Đã Đăng Ký, Gia Đình Được Chứng Nhận và Trung Tâm Được Chứng 
Nhận nêu rõ: “chứng chỉ CPR chỉ qua trực tuyến nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 3 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ được chấp nhận để đáp ứng yêu cầu đào tạo cho đến khi 
chứng nhận hết hạn”. 

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, OARs trở lại ngôn ngữ quy định thông thường, trong đó nêu rõ: “Người 
chăm sóc phải có chứng chỉ hiện hành về sơ cứu và hồi sức tim phổi cho trẻ sơ sinh và trẻ em (CPR). Đào 
tạo CPR phải có hướng dẫn thực hành. Các khóa học CPR bao gồm một thành phần trực tuyến với 
hướng dẫn thực hành có thể được chấp nhận. Việc đào tạo chỉ qua CPR trực tuyến sẽ không thể chấp 
nhận.” 

Nếu đang tìm lớp học, bạn có thể liên hệ với văn phòng Giới Thiệu & Tài Nguyên Chăm Sóc Trẻ Em tại địa 
phương hoặc xem Lịch Đào Tạo Trực Tuyến tại Oregon  tại https://calendar.oregonregistryonline.org/. 
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên gia cấp phép của bạn hoặc liên hệ tới địa chỉ 
occ.customerservice@ode.oregon.gov. 

Cảm ơn bạn đã phục vụ trẻ em và gia đình của Oregon. 

Ban Học Tập Mầm Non 

Đính kèm: 
Dịch Vụ Giới Thiệu và Tài Nguyên Chăm Sóc Trẻ Em (PTA-0150) 
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