
Cơ quan mới của Oregon có 
thể hỗ trợ trẻ em và các 
gia đình như thế nào?
Bộ Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ (DELC): Các Cuộc Đối 
Thoại Cộng Đồng về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Các Giá Trị

Như quý vị có thể biết, Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) sẽ trở 
thành Bộ Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ (DELC) vào tháng 7 
năm 2023. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị cho sự thay đổi này 
và chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm cho quá trình chuyển 
đổi liền mạch cho tất cả các cộng đồng mà chúng tôi hợp tác.  
Quý vị có thể đã thực hiện một cuộc khảo sát về bản thảo của tuyên bố 
về sứ mệnh, tuyên bố về tầm nhìn và tập hợp các giá trị (MVV). Chúng tôi 
đã tạo ra cơ hội bổ sung này cho quý vị để lắng nghe ý kiến của quý vị khi chúng tôi 
thiết lập nền tảng cho DELC. 

Dưới đây là các đường liên kết dẫn đến các Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng tương tác sắp 
tới, được thiết kế đặc biệt để nghe những gì quý vị nghĩ về các bản thảo của bản tuyên bố MVV. Nếu 
quý vị muốn tham gia vào bất kỳ chủ đề nào, vui lòng đăng ký trước Thứ 4, ngày 22 tháng 6

Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ
Thứ Năm, ngày 23 tháng 6, 6 đến 7 giờ t
Thứ Ba, ngày 28 tháng 6, 6 đến 7 giờ tối
Thứ 4, ngày 29 tháng 6, 6 đến 7 giờ tối  
(tiếng tây ban nha)
Thứ 4, ngày 6 tháng 7, 6 đến 7 giờ tối  
(tiếng nga)

ối
Các chương trình được tài trợ 
công khai
Thứ Hai, ngày 27 tháng 6, 5 đến 6 giờ tối
Thứ Tư, ngày 29 tháng 6, 11 đến 12 giờ chiều

CCR&R và các đối tác của Chi 
hánh Giáo dục mầm nonN

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6, 11 đến 12 giờ chiều
Thứ Ba, ngày 28 tháng 6, 11 đến 12 giờ chiều

ĐĂNG KÝ BẰNG LIÊN KẾT NÀY: https://forms.office.com/r/nN3nfnNiXu 
CÓ THẮC MẮC?  Hỏi Thường Gặp trên trang  hoặc DELC.Info@ode.oregon.gov

Tuyên bố về sứ mệnh là gì?  
Tuyên bố về sứ mệnh giải thích 
tại sao DELC tồn tại, mục đích 
của cơ quan này

Tuyên bố về tầm nhìn là gì?  
Tuyên bố về tầm nhìn giải thích 
cách DELC sẽ đạt được sứ mệnh 
của mình

Giá trị của cơ quan là gì?  
Giá trị là những phẩm chất mà DELC 
có hoặc muốn có. Các giá trị dẫn 
đường cho hành động của cơ quan.

Nếu quý vị không rõ tuyên bố về sứ mệnh, tuyên bố về tầm nhìn hoặc tập hợp các giá trị là gì hoặc nên là gì thì cũng 
không sao! Các thuật ngữ này được giải thích dưới đây. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về DELC trước khi tham gia 
Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng, quý vị có thể đọc tờ rơi của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi để bắt kịp 
tốc độ.

Sau khi chúng tôi nhận được ý kiến về bản thảo từ tất cả các cộng đồng khác nhau của chúng tôi, chúng tôi sẽ khoanh 
tròn lại và cho quý vị biết cách chúng tôi bao gồm ý kiến phản hồi của quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất MVV và 
sẵn sàng chia sẻ vào cuối tháng 7. 
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