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Có Thông Dịch:
•

•

•

Nhấp vào biểu tượng quả địa cầu để
chọn ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể tìm
thấy biểu tượng này ở góc dưới cùng
bên phải.
Presione el icono del mundo para
selecionar su idioma. Lo puede
encontrar en la esquina derecha de su
pantalla.
Чтобы выбрать нужный язык,
нажмите на значок с изображением
глобуса в правом нижнем углу
экрана.

Chương Trình Nghị Sự
•

Tóm tắt phiên họp lập pháp năm 2022 và các tác động của việc chăm sóc
trẻ em

•

Tìm hiểu về Nhóm Chương Trình ELD và Chương Trình Lời Hứa Mầm Non

•

Theo dõi tình hình COVID-19
Sẽ có cơ hội để hỏi sau mỗi chủ đề

Tóm Tắt Lập Pháp

Những Điểm Nổi Bật Về Lập Pháp Năm 2022
HB4005: Quản Trị Giáo Dục và Chăm Sóc Sớm

• Trì hoãn việc thành lập Bộ Chăm Sóc và Học Tập Sớm (DELC) đến ngày 1
tháng 7 năm 2023

• Ngày mới này phù hợp với thời điểm bắt đầu 2 năm ngân sách mới, cũng như với
việc chuyển giao Dịch Vụ Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) từ Bộ
Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS) sang DELC.

• Quá trình kiểm tra lý lịch miễn giấy phép chuyển từ ODHS sang Văn
Phòng Chăm Sóc Trẻ Em ở ELD, với số lượng đăng ký đầy đủ trước
ngày 1 tháng 7 năm 2025
• Tăng Tỷ Lệ Hoàn Trả ERDC
• $26.6 triệu được phân bổ cho phần còn lại của 2 năm
• Tỷ lệ tăng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 – 30 tháng 6 năm
2023

Những Điểm Nổi Bật Về Lập Pháp Năm 2022
SB1547: Giám Sát Các Chương Trình Đã Ghi Lại

• Yêu cầu nhân viên và tình nguyện viên của các chương trình đã ghi lại
đăng ký tại Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch, theo khuyến nghị từ cuộc kiểm tra
của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao năm 2020 về kiểm tra lý lịch chăm sóc trẻ
em
• Đăng ký đầy đủ tại Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch trước ngày 30 tháng 6 năm
2023

HB4033: Thành Phần Hội Đồng Cố Vấn Bộ Lạc

• Đạo luật này đề cập đến Hội Đồng Cố Vấn Bộ Lạc (TAC) do HB 2055 (2021)
thành lập nhằm phản ánh tốt hơn mối quan hệ giữa chính phủ với chính
phủ được thúc đẩy bởi tiểu bang và 9 bộ lạc với sự công nhận của liên
bang trong biên giới của Oregon.

Những Điểm Nổi Bật Về Lập Pháp Năm 2022
HB5202: Ngân Sách Omnibus

• Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em & Nâng Cao Năng Lực và Tăng Lương
• $8.2 triệu dành cho Kế Hoạch Chăm Sóc Trẻ Em Tái Thiết của
NeighborImpact
• $1.2 triệu dành cho Kế Hoạch Chăm Sóc Trẻ Em Tái Thiết của Euvalcree
• $7.9 triệu dành cho Kế Hoạch Chăm Sóc Trẻ Em Tái Thiết của United
We Heal Training Trust
• $22 triệu dành cho Quỹ Tài Trợ Nâng Cao Năng Lực của Seeding Justice
• $21 triệu dành cho Trung Tâm Phát Triển Sự Nghiệp về Chăm Sóc và
Giáo Dục Thời Thơ Ấu ở Oregon (OCCD)
• 2 khoản thanh toán tuyển dụng và duy trì $500 hàng năm dành
cho nhân viên giữ trẻ

Những Điểm Nổi Bật Về Lập Pháp Năm 2022
Các Quỹ Đã Phát Hành để Mở Rộng Chương Trình
• Cơ quan lập pháp đã đầu tư $68 triệu cho quá trình mở rộng
chương trình học tập sớm vào năm 2021, nhưng $38 triệu vẫn chưa
được lên lịch cho đến khi Ban có thể cho thấy năng lực của cộng
đồng trong việc mở rộng Chương Trình Lời Hứa Mầm Non, Chương
Trình Tiền Sinh Sản Đến Mẫu Giáo Oregon và Chương Trình Gia
Đình Khỏe Mạnh Oregon. Cơ quan lập pháp đã phê duyệt để Bộ
Dịch Vụ Hành Chính phát hành $38 triệu cho ELD dựa trên năng lực
triển khai đã được chứng minh.

Tổng Quan Về Nhóm Chương Trình

Chương Trình ELD
Chương Trình
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Lời Hứa Mầm
Non

Chương Trình
Cứu Trợ Trẻ Em

Chương Trình ELD
Gia Đình Khỏe Mạnh Oregon là chương trình tự
nguyện, miễn phí dành cho phụ huynh mới và tương
lai. Chương trình này hỗ trợ các gia đình và cung cấp
giáo dục thông qua các chuyến viếng thăm nhà. Gia
đình có thể liên hệ trực tiếp hoặc do đối tác cộng
đồng giới thiệu.
Lời Hứa Trẻ Nhỏ là chương trình chăm sóc trẻ sơ
sinh và trẻ mới biết đi đủ tháng, đủ tuổi dành cho
các gia đình lao động có thu nhập thấp. Hiện tại,
40 nhà cung cấp mang đến chương trình này tại 6
quận.

Chương Trình ELD
Mầm Non Oregon (OPK) là chương trình Khởi Đầu và
Khởi Đầu Sớm do tiểu bang tài trợ. OPK bao gồm các
dịch vụ hỗ trợ gia đình và việc học tập sớm chất
lượng cao toàn diện. Hiện tại, chương trình này phục
vụ 7.717 trẻ mẫu giáo và 1,152 trẻ sơ sinh, trẻ mới
biết đi hoặc các phụ huynh tương lai trên khắp
Oregon. Những con số này không bao gồm chương
trình Khởi Đầu do liên bang tài trợ.
Chương Trình Quỹ Đầu Tư Thời Thơ Ấu Sớm hỗ trợ
một loạt các chương trình hỗ trợ phụ huynh, giáo dục
thời thơ ấu sớm và giáo dục học tập sớm cụ thể về văn
hóa. Các dịch vụ này bao gồm những chương trình
ngôn ngữ Bộ Lạc, chương trình giáo dục phụ huynh,
cũng như tương tác giữa cha mẹ và con cái, v.v.

Chương Trình ELD
Cứu Trợ Trẻ Em là các chương trình cũng như lớp học trị
liệu thời thơ ấu sớm, chăm sóc thay thế, hỗ trợ gia đình
giáo dục và hơn thế nữa! Họ phục vụ trẻ em từ 0-5 tuổi
trong các gia đình có những tác nhân gây căng thẳng cụ
thể (ví dụ: Chứng Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện,
nghèo đói, nguy cơ hoặc tiền sử lạm dụng và/hoặc bỏ
rơi).
Lời Hứa Mầm Non là trường mầm non chất lượng cao, miễn
phí dành cho các gia đình sống ở mức hoặc dưới 200% Mức
Nghèo của Liên Bang. Các chương trình được cung cấp trong
bối cảnh "phân phối hỗn hợp". Nghĩa là những chương trình
này có thể diễn ra tại trung tâm giữ trẻ, giữ trẻ tại nhà, học
khu, chương trình Khởi Đầu hoặc chương trình Cứu Trợ Trẻ
Em, chương trình văn hóa cụ thể, v.v.

Dự định tiếp theo của Chương Trình Lời Hứa Mầm Non là gì?

Chúng tôi đang phát triển!
Chiến thắng về mặt lập pháp có nghĩa là đầu tư
vào những người học sớm và nhà giáo dục sớm ở
Oregon
• Bổ sung 2,500 vị trí trên toàn tiểu bang
• Yêu Cầu Đăng Ký (RFA) dự kiến sẽ ra mắt
vào Mùa Xuân.
• RFA sẽ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây
Ban Nha

Bạn quan tâm đến Chương Trình Lời Hứa
Mầm Non?

Dưới đây là thông tin cơ bản:

• Giải thưởng hiện tại: $12,360/trẻ (+$408 nếu có dịch vụ
đưa đón)
• Sẵn sàng phục vụ những nhóm trẻ em và gia đình ưu tiên
trong khu vực của bạn.
• Sẵn sàng phục vụ 900 giờ/năm từ tháng 8 đến tháng 6.
• Sẵn sàng phục vụ ít nhất 6 giờ/ngày, 4 ngày/tuần.
• Thể hiện chất lượng chương trình, duy trì các yêu cầu tài
trợ và tiếp tục làm việc về chất lượng với sự hỗ trợ của
CCR&R.
• Hợp tác với Trung Tâm Học Tập Sớm về tuyển dụng, tính
đủ điều kiện của gia đình và đăng ký.

Các loại chương trình đủ điều kiện áp dụng
• Nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc trẻ em (RF/CF/CC)
• Tổ chức dựa vào cộng đồng
• Tổ chức đặc thù về văn hóa
• Chương trình Khởi Đầu của
Liên Bang
• Các Bộ Lạc Da Đỏ Oregon
được Liên Bang Công Nhận

• Trung Tâm Học Tập Sớm
như được chỉ định trong ORS
417.827
• Học khu dịch vụ giáo dục
• Chương Trình Trước Khi Đi
Nhà Trẻ Oregon
• Trường mầm non tư thục
• Trường công
• Trường bán công
• Chương Trình Cứu Trợ Trẻ
Em

Để biết thêm thông tin mới

Nhấp vào đây,
và sau đó vào đây!

Đăng ký ”Cập Nhật Về Nhà Cung Cấp
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em" và nhận
thông tin mới nhất từ chúng tôi :
oregonearlylearning.com

Cập Nhật Về COVID-19

Thông Tin Về COVID-19
Cập Nhập về Hướng Dẫn có sẵn trên trang web ELD

• https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers

Đường Dây Nóng Y Tá OSHU sẽ hoạt động cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

• Số lượng cuộc gọi đã giảm đáng kể (từ 250 cuộc gọi vào tháng 1 năm 2022 xuống còn
8 cuộc gọi vào tháng 3)

Liên hệ với Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương (LPHA) nếu bạn có thêm câu hỏi
Liên hệ với Nhà Cung Cấp ELD : ProviderContact@ode.oregon.gov

Bộ Chăm Sóc và Học Tập Sớm

Thông Tin Về Bộ Chăm Sóc và Học Tập Sớm
(DELC)
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về Bộ Chăm Sóc và Học Tập
Sớm (DELC)!
• Khảo sát về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị của DELC
• Trò Chuyện Trực Tuyến
https://oregonearlylearning.com/HB3073

Cảm Ơn Bạn!
Vui lòng đăng ký Cập Nhập Về Việc Chăm Sóc Trẻ Em để nhận thông tin mới nhất từ
chúng tôi :

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

