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Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em 
Tài Liệu Có Sẵn & Được Đăng - Gia Đình Đã Đăng Ký 

Các tài liệu sẽ được đăng hoặc có sẵn cho phụ huynh (chẳng hạn như trong một thư mục)

 Giấy phép của cơ sở (Giấy Chứng Nhận Đăng Ký từ OCC)* 
 Kế hoạch sơ tán khẩn cấp bằng văn bản* 
 Sơ đồ/bản đồ mặt bằng (cho thấy lối ra chính và phụ, cùng với các lối thoát và vị trí đặt bình chữa cháy) 
 Các số điện thoại khẩn cấp (cho việc cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát, kiểm soát chất độc và địa chỉ của nhà 

cung cấp) 
 Thư tóm tắt kết quả kiểm tra chì* (từ OCC, nếu có) 
 Các thư không tuân thủ nghiêm trọng được đăng trong 12 tháng kể từ ngày gửi thư (nếu có) 
 Thông báo: một tuyên bố khuyên phụ huynh rằng họ có thể truy cập thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc trẻ em trên cổng thông tin an toàn trong việc chăm sóc trẻ em trên trang web của ELD:  
www.oregonearlylearning.com và qua số điện thoại 1-800-556-6616.* 

Các tài liệu CÓ SẴN cho OCC khi được yêu cầu 
 Hồ sơ về các cuộc diễn tập khẩn cấp/phòng cháy chữa cháy & kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy* 
 Nhật ký đi học hàng ngày của trẻ* (Phương pháp hay nhất sẽ bao gồm trẻ em của nhà cung cấp) 
 Tuyên bố đã xem* 
 Nhật ký khách thăm viếng* & kế hoạch khách thăm viếng* 
 Chính sách hướng dẫn và kỷ luật* 
 Thông lệ chung 
 Kết quả kiểm tra chì hoặc khai báo về thay thế nguồn nước* (nếu có) 
 Kế hoạch chăm sóc ban đêm (nếu có) 

Hồ sơ của trẻ em 
 Các mẫu đơn ghi danh với ngày trẻ nhận dịch vụ chăm sóc* (phải được cập nhật) 

 Đồng ý để được điều trị y tế khẩn cấp 
 Tên và số điện thoại liên lạc khẩn cấp 
 Cho phép giao trẻ cho những người lớn cụ thể (ngoài cha mẹ) 

 Được ủy quyền tham gia các hoạt động đưa đón, tham quan dã ngoại, bơi lội 
 Hồ sơ tiêm chủng (không áp dụng nếu trong độ tuổi đi học học trường công) 
 Kế hoạch chăm sóc* (nếu có) đối với dị ứng 
 Cho phép quản lý thuốc và nhật ký thuốc* 

Hồ sơ của người chăm sóc (Người Cung Cấp và Người Thay Thế) 
 Thư đăng ký CBR từ OCC, hoặc văn bản xác nhận từ OCC nếu chưa nhận được thư, đối với tất cả người lớn 
 Chứng Nhận CPR/Sơ Cứu và Xử Lý Thực Phẩm Hiện Tại cho Trẻ Em hoặc Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Em và Người Lớn 
 Đào tạo ICCHS, RRCAN và Giấc Ngủ An Toàn 
 Nền Tảng cho việc Đào Tạo Học Tập  trong vòng 90 ngày 
 Đào tạo liên tục cho nhà cung cấp (tổng cộng 10 giờ để gia hạn); Việc đào tạo liên tục phải bao gồm ít nhất 1 giờ 

đào tạo HSN vào mỗi năm trong thời hạn cấp phép. Đây là yêu cầu của liên bang và có thể không được coi là 
lớp học 2 giờ duy nhất. 

*cho biết mẫu có sẵn trên trang web của ELD hoặc từ chuyên gia cấp phép của bạn 

Các Nguồn Tài Nguyên 
Quy Tắc Hành Chính Oregon, Bộ Giáo Dục Oregon, Ban Giáo Dục Mầm Non, Chương 414, Mục 205 Nhà Trẻ Gia Đình 
Đã Đăng Ký. 

Quý vị được hưởng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và hỗ trợ khác miễn phí. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ 
hoặc các hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giữ Trẻ theo số 503-947-1400. 
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