
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Chăm Sóc Trẻ Em 
Thống đốc tiểu bang Oregon, Kate Brown, như là một phần của Sắc Lệnh Executive Order 20-12, 
đã ra lệnh rằng trong cuộc khủng hoảng coronavirus hiện nay, các công nhân thiết yếu phải 
được ưu tiên trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Bao gồm những sơ cứu viên, nhân viên cấp 
cứu, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhân viên hoạt động quan trọng và nhân viên thiết yếu và 
các cá nhân khác làm việc bên ngoài nhà. 

Để nhận được giới thiệu phù hợp cho các chương trình chăm sóc trẻ em khẩn cấp, liên lạc với 

211info theo:  

Cách 1: Gọi 211 

• Bấm số 1 cho tiếng Anh, 2 cho tiếng Tây Ban Nha, # cho tất cả các ngôn ngữ khác 
• Bấm 5 số zip code của quý vị 
• Bấm số 3 cho giữ trẻ 
• Bấm số 2 để truy cập nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình quý vị. 

Cách 2: Text chữ “children” (trẻ em) hoặc chữ “niños” đến 898211 (TXT211)). 

Cách 3: Gửi email đến children@211info.org. 

GIỜ 211: Thứ Hai-Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 11 tối; Thứ Bảy-Chủ Nhật: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

CŨNG CÓ 

Sở Học Chánh Portland Public Schools và KinderCare đang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 
trong độ tuổi đi học K-6. 

• Dịch vụ chăm sóc sẽ được cung cấp thông qua Champions, một bộ phận của KinderCare 
chuyên về các chương trình trước và sau giờ học. 

•  Dịch vụ này sẽ được cung cấp tại Trường tiểu học Rieke, Địa chỉ: 1405 SW Vermont 
Street ở Portland. Phụ huynh sẽ có trách nhiệm đưa con đến trường và đón con về. 

• Liên hệ với Champions để biết thêm thông tin về giờ giấc, bữa ăn, chi phí và trợ cấp và 
duy trì một môi trường khỏe mạnh.  

• Câu hỏi? Gọi Champions Family Support Phone (Điện thoại hỗ trợ gia đình Champions) 
số 1.800.246.2154  

Dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ được phục vụ dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, cho 
các công nhân thiết yếu đăng ký: 
Request for Care: Rieke Option. (Yêu cầu chăm sóc:  Rieke Tùy chọn) 
 
 

https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-12.pdf
mailto:children@211info.org
https://www.discoverchampions.com/about/about-champions
https://app.smartsheet.com/b/form/734115598b954532831b8ae6d3f99195

