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Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Nhóm Công Tác Sửa Đổi Quy Tắc Cộng Đồng. Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ 
Em (OCC) đang sửa đổi Quy Tắc Hành Chính Oregon (OAR) cho các Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Được 
Chứng Nhận. OCC đang chủ trì một nhóm công tác để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ quy tắc này. Những 
người tham gia sẽ được hoàn trả cho thời gian họ dành cho nhóm công tác này. 

Chúng tôi đang tìm kiếm nhóm cá nhân đa dạng từ các cộng đồng trên toàn tiểu bang để tham gia vào 
nhóm công tác nói trên. 

• Giám đốc/đại diện từ các Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Được Chứng Nhận; 
• Đối tác cộng đồng làm việc với trẻ nhỏ tại các cơ sở chăm sóc trẻ; 
• Cha mẹ hoặc thành viên gia đình của trẻ nhận dịch vụ chăm sóc từ chương trình của Trung Tâm 

Được Chứng Nhận; 
• Đại diện của các Quốc Gia Bộ Lạc; và 
• Đại diện của Nguồn Lực Chăm Sóc Trẻ Em & Trung Tâm Giới Thiệu và Học Tập Sớm (Child Care 

Resource & Referral và Early Learning Hub). 

Sự đa dạng của tiếng nói bao gồm, nhưng không giới hạn ở chủng tộc, sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, 
vị trí địa lý, khả năng đọc viết và ngôn ngữ chính. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cá nhân đại diện 
cho các tổ chức văn hóa cụ thể (CSO) đang cung cấp hoặc quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ cho trẻ 
em và gia đình tại các Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Được Chứng Nhận. Thành viên được chọn tham gia 
Nhóm Công Tác Sửa Đổi Quy Tắc Cộng Đồng sẽ là cá nhân đại diện cho nhiều quan điểm khác nhau của 
cộng đồng được phục vụ. 

Trọng tâm là gì? 

Nhóm công tác này sẽ đóng góp ý kiến và đề xuất cho Quy Tắc Hành Chính Oregon (OAR) dành cho các 
Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Được Chứng Nhận. Trong buổi lắng nghe của OCC tổ chức vào tháng 9 và 
tháng 10 năm 2022, những người tham gia đã chia sẻ mối quan tâm đến các chủ đề liệt kê bên dưới. 

• Trình độ và trách nhiệm của vị trí nhân viên 
• Quy mô nhóm và tỷ lệ nhân viên trên trẻ em 
• Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh 

Làm cách nào để đăng ký? 

Để đăng ký, vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký từ trang 3 đến trang 5 và gửi cho Abby Strom - Nhà 
Phân Tích Sáng Kiến Chăm Sóc Trẻ Em - trước ngày 23 tháng 12 năm 2022-5:00 chiều. Có 2 lựa chọn 
gửi đơn đăng ký: 

1. Gửi email bản PDF tới Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. HOẶC 
2. In ra và gửi bản sao đến: 

OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St NE Suite #350  
Salem, OR 97301. 

Thời gian và địa điểm:  

Các cuộc họp sẽ diễn ra hàng tuần, dưới dạng trực tuyến, lên lịch dựa trên ý kiến đóng góp và khả năng 
có mặt của người tham gia. Nhóm công tác sẽ có 3-5 cuộc họp. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 
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2023. Người tham gia nên tham dự 3 cuộc họp đầu tiên. Nhóm công tác sẽ chỉ tiến hành nhiều hơn 3 
cuộc họp nếu cần thiết. 

Bạn có câu hỏi? 

Vui lòng liên hệ Nhà Phân Tích Sáng Kiến Chăm Sóc Trẻ Em ELD Abby Strom theo số 503-731-4529 HOẶC 
abby.strom@ode.oregon.gov. Chúng tôi mong được làm việc với bạn! 
 

  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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Mẫu dưới đây là đơn đăng ký Nhóm Công Tác Sửa Đổi Quy Tắc Cộng Đồng do Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ 
Em của Ban Học Tập Sớm tổ chức. Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký bên dưới và gửi trước ngày 23 
tháng 12 năm 2022 - 5:00 chiều. Có 2 lựa chọn gửi đơn đăng ký: 

1. Gửi email bản PDF tới Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. HOẶC 

2. In ra và gửi bản sao đến:  

OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St NE Suite #350  
Salem, OR 97301.  

Bạn phải là cư dân Oregon mới được đăng ký, trừ khi có ghi chú khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui 
lòng liên hệ với Abby Strom, 503-731-4529 hoặc abby.strom@ode.oregon.gov.  

Lựa Chọn Gửi Trả Đơn Đăng Ký: 
Qua thư: OCC Community Rule Revision Workgroup, C/O Abby Strom, ELD, 700 Summer Street NE, 
Suite 350, Salem, OR 97301 

Qua email: abby.strom@ode.oregon.gov (tất cả các file đính kèm dưới dạng PDF) 

Lưu ý: Đơn đăng ký này tuân theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai và có thể được tiết lộ theo yêu cầu. 
Chúng tôi sẽ che thông tin cá nhân. 

 
Tổ Chức/Việc 
Làm:   

Tiêu Đề:   

Nhóm Đối Tác: ☐ Đại Diện Trung Tâm 
Được Chứng Nhận 

☐ Đối Tác Cộng Đồng 

☐ Cha mẹ hoặc thành 
viên gia đình  

☐ Đại Diện Các Quốc Gia 
Bộ Lạc 

☐ Đại Diện CCR&R 

☐ Đại Diện Trung Tâm Giáo Dục Sớm 

☐ Đại Diện Công Đoàn hoặc Vận Động Chính Sách 

☐ Khác 

Nếu khác, vui lòng mô tả: 
____________________________ 
 

Họ:  Tên:  

Tên Ưa Dùng  

Email:  Số Điện Thoại Ưa Dùng:  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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Để hiểu cách chúng tôi đạt được các mục tiêu đảm bảo mức độ đại diện xã hội và tiếng nói của cộng đồng trong nỗ lực của 
cơ quan - nhất là những cộng đồng bị loại trừ về mặt lịch sử và thể chế, vui lòng cân nhắc chia sẻ thông tin về giới tính, 
khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc và tình trạng khuyết tật của bạn. Xin lưu ý: Những câu hỏi này là không bắt 
buộc. Chúng tôi sẽ xem xét câu trả lời cho những câu hỏi này để đảm bảo rằng các thành viên của nhóm công tác sau cùng 
phản ánh một nhóm cộng đồng đa dạng. Theo luật tiểu bang và liên bang, thông tin này không dùng để phân biệt đối xử bạn. 
Cảm ơn bạn vì đã tham gia. 

Bản dạng giới: Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời 
phù hợp.  Bạn có phải là người chuyển giới? 

☐ Người phi giới 
☐ Người đa dạng giới hoặc người giới tính linh 
hoạt 
☐ Nam giới 
☐ Người phi nhị giới 
☐ Đang tự hỏi hoặc không chắc chắn 
☐ Nữ giới 
☐ Danh mục giới tính/danh tính không được liệt 
kê 
(vui lòng mô tả bên dưới): 
____________________________________ 
☐ Tôi không biết câu hỏi này đang hỏi gì 
☐ Tôi không muốn trả lời 
 

☐ Phải 
☐ Không phải 
☐ Không biết 
☐ Đang tự hỏi 
☐ Tôi không biết câu hỏi này đang hỏi gì 
☐ Tôi không muốn trả lời 

Xu hướng hoặc bản dạng tính dục: 
Bạn mô tả xu hướng tính dục hoặc bản dạng tính dục của mình như thế nào? Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời 
phù hợp. 
☐ Vô tính 
☐ Lưỡng tính 
☐ Đồng tính nam 
☐ Đồng tính nữ 
☐ Toàn tính luyến ái 
☐ Queer   
☐ Đang tự hỏi 
☐ Yêu đồng giới 

☐ Yêu đồng giới tính 
☐ Thẳng (chủ yếu bị thu hút bởi hoặc chỉ với (những) 
giới tính hoặc giới tính khác) 
☐ Không biết 
☐ Không được liệt kê. Xin nêu cụ 
thể:_________________________  
☐ Tôi không biết câu hỏi này đang hỏi gì 
☐ Tôi không muốn trả lời 

Chủng Tộc/Sắc Tộc: Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp.. 

☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Người Da Đen 
☐ Người Mỹ Bản Địa hoặc Thổ Dân Alaska 
☐ Người Châu Á 
☐ Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh 
☐ Người Trung Đông hoặc Bắc Phi 

☐ Thổ Dân Hawaii hoặc Người Đảo Thái Bình Dương 
☐ Người Da Trắng 
☐ Khác. Vui lòng miêu tả:  
______________________________________ 
 

Ngôn ngữ: Bạn có thông thạo các ngôn ngữ sau không? (chọn tất cả các câu trả lời phù hợp.) 

☐ Tiếng Trung 
☐ Tiếng Anh 
☐ Tiếng Nga 
☐ Tiếng Tây Ban Nha 

☐ Tiếng Ukraina 
☐ Tiếng Việt 
☐ Khác, vui lòng ghi rõ: ______________  
☐ Tôi không muốn trả lời 
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Khuyết tật: Bạn có bị khuyết tật hoặc có tình trạng về thể chất, tinh thần và/hoặc cảm xúc không?   

☐  Có     
☐  Không 

☐ Tôi không biết câu hỏi này đang hỏi gì 
☐ Tôi không muốn trả lời 

 

Vui lòng trả lời ngắn gọn (1 – 3 câu) cho các câu hỏi dưới đây. 
 
 

1. Vui lòng mô tả ngắn gọn lý do bạn muốn phục vụ trong nhóm công tác này.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Vui lòng mô tả các lĩnh vực bạn quan tâm.  
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