
 
 

 Các nhà giữ trẻ được cấp phép theo hợp đồng trong thời gian học tập từ xa  
 

 
 

Chúng tôi vui mừng thông báo các cơ quan đối tác của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép vào Mùa Thu này. Các 
cơ quan đã ký hợp đồng sẽ điều hành các chương trình giữ trẻ có thu lệ phí tại 9 trường học, khai giảng theo từng giai đoạn vào cuối 
Tháng 9. Mỗi trường sẽ nhận 2 nhóm nhỏ gồm 15 học sinh. Các chương trình cung cấp hỗ trợ học tập từ xa và học tập bổ sung cho 
các trẻ em từ 5-12 tuổi. 

Các cơ quan dành 50% chỗ cho các gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp tiểu bang. Sau 2 tuần, nếu còn chỗ trống, các cơ quan sẽ mở 
cửa cho cộng đồng. 

 
Các chương trình hoạt động cả 
ngày,Thứ Hai đến Thứ Sáu ngoại 
trừ Ngày 9 Tháng 10 khi các ngôi 
trường đóng cửa. 
 

     Trợ cấp tiểu bang là gì? 
Trợ cấp tiểu bang là hỗ trợ tài 
chính cho các gia đình đủ tiêu 
chuẩn cần chăm sóc trẻ em 
 
Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp 
không? 
Bấm vào liên kết link để tìm hiểu. Lệ phí 
thấp cho cả năm nếu trợ cấp được phê 
duyệt trước Ngày 31 Tháng 10, 2020. 
Thắc mắc? Quản lý SUN & nhân viên 
chăm sóc trẻ em được huấn luyện để 
giúp đỡ! 
 
Làm thế nào để các cơ quan cung 
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tạo ra 
một chương trình an toàn /lành 
mạnh? 

● Bắt buộc đeo khẩu trang 
● Rửa tay thường xuyên 
● Đưa/đón trẻ em bên ngoài 
● Kiểm tra sức khỏe hàng ngày 
● Giữ trẻ theo riêng từng nhóm 
● Nhân viên được đào tạo 
● Dọn dẹp và vệ sinh cố định 

hàng ngày và hơn thế nữa 
 
Thắc mắc? Liên lạc với cơ quan cung 
cấp dịch vụ giữ trẻ và xem các hướng 
dẫn của Tiểu bang guidelines. 

 
Nếu các chương trình hết chỗ, xin 
liên lạc với 211info  để được giới 
thiệu nơi giữ trẻ. 

Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có hợp đồng này hoạt động theo hướng dẫn Early Learning Division guidelines độc lập với Sở Học Chánh 
Portland. 
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Phase1 
(approx 
9/28) 

Camp Fire James John Đăng Ký 
Ở Đây 

DSX 00015 

Champions Creston Đăng Ký 
Ở Đây 

SKV 00015 

Neighborhood 
House 

Martin Luther 
King, Jr. 

Đăng Ký 
Ở Đây 

GHW 00015 

 
 
 
Phase2 
(approx 
10/5) 

Camp Fire Hayhurst Đăng Ký 
Ở Đây 
Here 

SOY 00015 

YMCA Rigler Đăng Ký 
Ở Đây 

ESW 00008 

YMCA Beach Đăng Ký 
Ở Đây 

SAH 00000 

 
 
 
 
Phase3 
(approx 
10/12) 

Art4Life Winterhaven Đăng Ký 
Ở Đây 

LLOX 00014 

Kids 
Community 
Learning 
Center 

MLC Đăng Ký 
Ở Đây 

CC 000043 

YMCA Vestal Đăng Ký 
Ở Đây  

QVO 00005 

 

https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.211info.org/
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/jamesjohn
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.discoverchampions.com/
https://www.pps.net/creston
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://nhpdx.org/
https://nhpdx.org/
https://www.pps.net/mlk
https://www.pps.net/mlk
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/Domain/123
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/rigler
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/Domain/96
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://art4life.net/
https://www.pps.net/winterhaven
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.pps.net/Domain/142
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/vestal
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support

