
 

 

 
CẢM ƠN BẠN vì đã giúp chúng tôi đưa ra các tuyên bố về sứ mệnh, tầm và giá 

trị phản ánh, đại diện cũng như hỗ trợ các cộng đồng ở Oregon. 

 
Bạn nhận được email này vì đã tham gia vào Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị (MVV) của Bộ Chăm Sóc và 
Học Tập Sớm (DELC) Khảo Sát Phản Hồi/Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng. Chúng tôi rất biết ơn vì bạn đã 
dành thì giờ và công sức cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp với chúng tôi vào mùa hè năm 2022.  

Đội ngũ dự án của chúng tôi phân tích ý kiến đóng góp chi tiết cũng như có giá trị mà bạn đã cung cấp và 
sửa đổi các tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cho lãnh đạo Bộ Học Tập Sớm. Chúng tôi bao gồm 
các phát hiện chính từ Khảo Sát Phản Hồi và Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng trong các tài liệu dưới đây. 

Gắn kết về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị của DELC   

• Bản Tóm Tắt Chung (có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, và tiếng 
Trung Phồn thể) 

• Báo Cáo Đầy Đủ (chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) 

Sau khi đọc bản tóm tắt và đề xuất của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ nhận xét 
hoặc câu hỏi tiếp theo nào bằng cách gửi email tới Katie.Schergen@ode.oregon.gov.  

Cảm ơn bạn một lần nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật nào về Sứ Mệnh, Tầm 
Nhìn và Giá Trị của DELC sau khi hoàn thiện ngôn ngữ.  

Chúng tôi có thể hỗ trợ cá nhân nói ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, 
tiếng Việt hoặc tiếng Trung hay cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật. Vui lòng liên hệ 
Katie.Schergen@ode.oregon.gov.   
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