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 GỌI THAM GIA 

cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình xây dựng quy tắc! 
Ban Học Tập Sớm Oregon sẽ tổ chức loạt 5 cuộc họp cho đối tác cộng đồng và công 
chúng để tìm hiểu về quá trình chuyển đổi chương trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên 
Quan Đến Việc Làm (ERDC) sang Sở Chăm Sóc và Học Tập Sớm (DELC). Các buổi họp 
này cũng sẽ bao gồm cơ hội tham gia Ủy Ban Cố Vấn Xây Dựng Quy Tắc (RAC) để thông 
qua những quy tắc liên quan đến ERDC.

2 CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN TRONG LOẠT NÀY đóng vai trò định hướng cho 
chương trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) và cách chương 
trình này sẽ hoạt động sau khi chuyển sang DELC. Chúng tôi hoan nghênh tất cả quý 
vị tham dự những buổi họp này! Các cuộc họp sẽ bao gồm:  
•	 ERDC là gì?
•	 Tại sao lại chuyển sang DELC?
•	 Các gia đình và nhà cung cấp có tương tác với chương trình theo cách khác nhau không?
•	 Quá trình xây dựng quy tắc và tham gia chính sách sẽ như thế nào đối với ERDC theo DELC?

Các cuộc họp này sẽ diễn ra lúc: 
4 giờ chiều ngày 23 tháng 
2 và 4 giờ chiều ngày 2 tháng 3. Để tham dự, hãy tham gia qua Zoom. 

3 CUỘC HỌP CÒN LẠI sẽ là các cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn Xây Dựng Quy Tắc  
(do ODHS và ELD đồng chủ trì) để xem xét bãi bỏ ERDC khỏi quy tắc của ODHS và thông  
qua quy tắc ERDC theo DELC.

Sẽ không có quy trình đăng ký tham gia RAC; những cá nhân muốn tham gia có thể đăng ký ở cuối thông báo này để 
trở thành thành viên ủy ban. Cá nhân tham gia RAC nên tham dự 2 buổi cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ hoàn trả $50 
cho mỗi cuộc họp khi quý vị tham dự các cuộc họp của RAC. 

Đăng ký tại đây để trở thành thành viên ủy 
Các cuộc họp này sẽ diễn ra lúc: ban thuộc Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc. Bạn sẽ 

9 giờ sáng ngày 9 tháng 3 được cung cấp liên kết Thu phóng cho các 
4 giờ chiều ngày 16 tháng 3 cuộc họp RAC qua email sau khi bạn  
4 giờ chiều 23 tháng 3 đã đăng ký và trước cuộc họp đầu tiên.

Chúng tôi hy vọng sẽ có những 
tiếng nói đa dạng trong RAC để đại 
diện cho các cộng đồng trong Hệ 
Thống Học Tập Sớm của Oregon. 

Các thành viên của ủy ban có thể 
bao gồm: 
•	 Gia đình
•	 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

trẻ em
•	 Đại diện tổ chức vận động 

chính sách
•	 Đại diện tổ chức dựa vào cộng 

đồng, văn hóa cụ thể
•	 Đại diện Trung Tâm Học Tập 

Sớm
•	 Đại diện Trung Tâm Child Care 

Resource & Referral
•	 Đại diện Quốc Gia Bộ Lạc 

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên
hệ với JORDAN PARGETER tại 
jordan.pargeter@ode.oregon.gov

 

https://www.zoomgov.com/j/1606812003?pwd=eEtaaDg3RktScFVqRWVDOHVnNnlHdz09
https://app.smartsheet.com/b/form/9d7a84ce7f2145c7816c8739d4b89339

