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Kính gửi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, 

Các yêu cầu kiểm tra về lý lịch sẽ thay đổi đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được miễn 
giấy phép được liệt kê với Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS). Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ và bất kỳ ai có quyền tiếp cận trẻ em mà không được giám sát sẽ phải đăng ký với Cơ 
Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm (CBR). Điều này bao gồm người lớn sống trong nhà, tình nguyện 
viên, nhân viên bảo trì và khách đến thăm. Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em của Ban Học Tập Sớm quản 
lý với Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm (CBR). Việc kiểm tra lý lịch của ODHS sẽ không còn được 
chấp nhận. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới. 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được miễn giấy phép hiện tại được liệt kê với ODHS: 

• Phải ghi danh vào CBR vào thời điểm đánh giá lại hai năm của quý vị với ODHS. 

• Một lá thư đánh giá lại sẽ được gửi đến các nhà cung cấp với thông tin về cách đăng ký với 
CBR. 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được miễn giấy phép mới được liệt kê với ODHS: 

• Sẽ bắt đầu đăng ký với CBR vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 khi hoàn thành biểu mẫu danh 
sách ODHS 

Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em sẽ không chấp nhận đơn đăng ký với CBR trước ngày 1 tháng 9 năm 
2022. 

Các đơn đăng ký với CBR và nhiều thông tin hơn có sẵn trên trang web của Ban Học Tập Sớm. 
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/providers-educatorscbr/ 

 
Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Đơn Vị Thanh Toán Trực Tiếp của ODHS (DPU): 

Điện thoại: 1-800-699-9074 or 503-378-5500 

Email: customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us  
 

Cám ơn quý vị, 

Ban Học Tập Sớm 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon 

https://oregonearlylearning.com/providers-educators/providers-educatorscbr/

