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Cổng mạng Dịch vụ Chăm sóc trẻ em cho Công nhân thiết yếu có
Nội dung mới
SAN JOSE, CA - Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara (SCCOE) cùng với các nhà lãnh đạo của
hạt và thành phố, các tổ chức cộng đồng và các cơ quan trên khắp Hạt Santa Clara gần đây đã
công bố cổng mạng mới để cung cấp cho những công nhân thiết yếu, theo định nghĩa của Sở Y
tế Công cộng Hạt Santa Clara, dịch vụ chăm sóc trẻ em trong thời gian có Lệnh ở yên tại nhà.
Cổng mạng được thiết kế để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho các nhân viên và tổ chức
thiết yếu, với nội dung hữu ích có thể giúp họ truy cập thông tin mới nhất về các nguồn trợ giúp.
Ngoài một danh sách có các nhà trẻ và nguồn trợ giúp ngày càng tăng, cũng như các quy định
về điều kiện gia nhập và hướng dẫn cách đăng ký, cổng mạng mới hiện có:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bản dịch tiếng Tây Ban Nha
Bản đồ các địa điểm của nhà trẻ
Thông tin về Phiếu thanh toán thay thế (Alternative Payment Voucher) cho công nhân
thiết yếu
Thông tin về nguồn tài trợ cho các nhà trẻ và công nhân thiết yếu
Nguồn thông tin cho nhà trẻ về Thanh toán thay thế (Chương trình Choices for Children)
Có thêm nhà trẻ cho tất cả các công nhân thiết yếu
4 trường HS của SCCOE
Nhà trẻ cho nhân viên của Học khu Campbell Unified School School

Dịch vụ chăm sóc trẻ em cho những công nhân thiết yếu vẫn là một nguồn trợ giúp rất cần thiết
cho các cộng đồng trên khắp Hạt Santa Clara. Các học khu và các tổ chức cộng đồng địa
phương đã thống nhất các nỗ lực để hỗ trợ những công nhân thiết yếu với các dịch vụ này.
Tiến sĩ Mary Ann Dewan, Trưởng Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara nói. "Các nguồn trợ giúp
được liệt kê trong cổng mạng được cung cấp thông qua nỗ lực của các tổ chức cộng đồng,
thành phố và hạt trong Santa Clara và thông qua quan hệ đối tác với các cơ quan này, các
công nhân thiết yếu được cung cấp một số nhà trẻ để họ lựa chọn."

Tất cả các nhà trẻ dành cho công nhân thiết yếu tại Hạt Santa Clara phải tuân theo các biện
pháp giữ khoảng cách an toàn, khử trùng và vệ sinh theo quy định của Sở Y tế Công cộng,
Tiểu bang California và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Liên bang.
Thông tin bao gồm các dịch vụ mầm non, cập nhật tin tức từ Sở Y tế Công cộng Quận Santa
Clara. Các danh mục nguồn trợ giúp cộng đồng cũng có thể được tìm thấy trên cổng mạng.
###
Giới thiệu về Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara
Phối hợp làm việc với các đối tác trường học và cộng đồng, Santa Clara County Office of Education
(SCCOE, “Phòng Giáo dục hạt Santa Clara”) là một cơ quan dịch vụ khu vực cung cấp các dịch vụ giảng
dạy, kinh doanh và kỹ thuật cho 31 học khu của Hạt Santa Clara. Phòng Giáo dục trực tiếp phục vụ học
sinh thông qua các chương trình giáo dục đặc biệt, trường học phi truyền thống/alternative schools,
chương trình Head Start và State Preschool, giáo dục cho người hay di cư và Opportunity Youth
Academy. SCCOE cũng quản lý việc giáo dục và tài chính và giám sát các học khu, bên cạnh 22 trường
bán công dưới phép của Hội đồng Giáo dục Hạt Santa Clara.

