Đơn đăng ký Làm Thành viên Ban cố vấn
Tổng quan về Chương trình Mầm non cho Tất cả

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, các cử tri ở Quận Multnomah đã rất nhiệt tình ủng hộ
“Chương trình Trường mầm non cho Tất cả," với 64 phần trăm cử tri tán thành biện pháp
mở rộng chương trình giáo dục mầm non cho trẻ em trên toàn quận. Chương trình Giáo
dục Mầm non cho Tất cả Trẻ em (Preschool for All, hoặc PFA) sẽ mang lại cho trẻ em 3 và
4 tuổi ở Quận Multnomah chương trình giáo dục mầm non miễn phí, chất lượng cao, phù
hợp với sự phát triển và nhạy cảm về mặt văn hóa.
Kế hoạch Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả phản ánh hơn hai năm làm việc
chặt chẽ với các thành viên cộng đồng, bao gồm phụ huynh, nhà giáo, các tổ chức văn hóa
cụ thể, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia giáo dục mầm non, và sẽ là
khuôn khổ để thực hiện chương trình này. Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả:
● Cho phép các gia đình chọn một chương trình giáo dục mầm non mà phù hợp với con họ,
● Tăng lương và cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các thầy cô giáo mầm non, và
● Đầu tư vào các chương trình huấn luyện và hỗ trợ quan trọng khác cho các nhà
giáo/chuyên gia mầm non.
Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả sẽ ngày càng phát triển và tăng số lượng trẻ
em và gia đình mà chương trình sẽ phục vụ mỗi năm. Mọi gia đình ở Quận Multnomah đều
có thể đăng ký, và những gia đình mà hiện tại có ít khả năng nhất để tiếp cận các trường
mầm non chất lượng cao sẽ được ưu tiên những chỗ trống đầu tiên. Những trẻ em hiện
đang gặp cản trở trong việc tham gia đi học ở trường mầm non bao gồm trẻ em Da đen, trẻ
em Bản địa và tất cả trẻ em da màu, trẻ em thuộc các gia đình đang sống dưới Mức tiêu
chuẩn Tự túc (Self-Sufficiency Standard), và trẻ em bị chậm phát triển và khuyết tật, v.v.

Ban cố vấn PFA

Dự luật cho Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả đòi hỏi chương trình phải có một
Ban cố vấn để:
● Xem xét các khoản chi của chương trình,
● Tư vấn về kế hoạch đánh giá,
● Xem xét dữ liệu và đưa ra các đề xuất chính sách cho Bộ Dịch vụ Nhân sinh của
Quận (Department of County Human Services), là cơ quan chịu trách nhiệm triển
khai Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả này.

Vào mùa xuân năm 2021, Chủ tịch Quận Multnomah, bà Deborah Kafoury, sẽ bổ nhiệm
12-15 thành viên vào Ban cố vấn của Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả. Các
thành viên được bổ nhiệm này sau đó sẽ được phê duyệt bởi Hội đồng Ủy viên Quận
Multnomah (Multnomah County Board of Commissioners). Sự đa dạng về địa lý và chủng
tộc là những yếu tố cốt lõi cần cân nhắc cho cấu trúc của Ban cố vấn này.

Thành viên Ban cố vấn

Các Thành viên Ban cố vấn PFA sẽ:
● Sống hoặc làm việc tại Quận Multnomah.
● Tham gia tối thiểu hai năm, lên đến tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.
● Cam kết thường xuyên tham gia các cuộc họp:
○ Các thành viên thường sẽ được yêu cầu tham gia một cuộc họp toàn ban kéo
dài 2 giờ mỗi quý một lần. Chương trình cũng có thể có các cuộc họp tiểu
ban mỗi hai tháng.
● Có thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ để giúp họ tham gia đầy đủ, bao gồm nhưng
không giới hạn ở:
○ Phiên dịch bằng ngôn ngữ chính của họ.
○ Phụ cấp.
● Đã thể hiện sự cam kết đối với công bằng chủng tộc và kinh nghiệm cá nhân
và/hoặc chuyên môn với người Da đen, người Bản địa và các Cộng đồng Da màu.
● Có kinh nghiệm về các chương trình hoặc hệ thống giáo dục mầm non, với tư cách
là phụ huynh, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ mầm non, thầy cô giáo mầm non, người
biện hộ hoặc các vai trò khác.
● Có sự tham gia trong cộng đồng và có kinh nghiệm làm việc theo hình thức cộng tác.

Nộp đơn đăng ký của Quý vị

Ngày chót để nộp đơn đăng ký là Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vui lòng nộp đơn
đăng ký trực tuyến tại multco.us/preschool hoặc gửi đơn đăng ký giấy hoàn chỉnh qua
email tới Kindergartenforall@multco.us.
Vui lòng gửi mọi thắc mắc về quá trình đăng ký tới Kindergartenforall@multco.us.

Thông tin về đương đơn
Tên:

Họ:

Cách xưng hô mong muốn (ví dụ: cô/bà, anh/ông, họ):
Địa chỉ Email:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận thư:

Nghề nghiệp & Chủ nhân (nếu có):
Ngôn ngữ chính:
Viết:

Nói:

Quý vị có thể tham gia các cuộc họp vào thời gian nào?
▢ Ban ngày

▢ Buổi tối

▢ Cả hai

▢ Khác (vui lòng giải thích):

Vui lòng đánh dấu vào bất kỳ ô nào phù hợp với quý vị. Tôi là và/hoặc đang làm việc cho
một tổ chức:
▢ Phụ huynh

▢ Nhà giáo dục
mầm non

Tên của trường mầm non/tổ chức:

▢ Nhà cung cấp dịch vụ
mầm non

Tên trường mầm non:

▢ Tổ chức văn hóa

▢ Nhân viên hoặc thành viên của công đoàn hỗ trợ nhân viên chăm sóc trẻ em
▢ Học khu

▢ Tổ chức về hệ thống mầm non
▢ Tổ chức vận động

▢ Trường cao học/đại học

▢ Tổ chức chăm sóc sức khỏe

▢ Tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ
▢ Khác:

Phần câu hỏi dành cho đương đơn

Vui lòng trả lời các câu hỏi sau trên một mảnh giấy riêng và nộp cùng với đơn đăng ký của quý vị.
1. Vui lòng cho chúng tôi biết lý do tại sao quý vị quan tâm đến việc đăng ký tham gia
Ban tư vấn của Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả.
2. Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả đang xây dựng một hệ thống trường
mầm non phổ thông, đa dạng, tập trung đảm bảo sự công bằng chủng tộc. Quý vị sẽ
mang lại những kinh nghiệm, quan điểm và giá trị nào cho nỗ lực đảm bảo sự bình
đẳng và công bằng chủng tộc của Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả?
Quý vị có thể đọc thêm về lý do tại sao Quận Multnomah ưu tiên đảm bảo công
bằng chủng tộc trên trang web của chúng tôi.

3. Vui lòng mô tả trải nghiệm của quý vị khi là thành viên của một nhóm làm việc
hướng tới một mục tiêu chung. Quý vị đã có thể đóng góp những gì, và quý vị đã
phát triển như thế nào với trải nghiệm đó?
4. Vui lòng viết một tóm tắt về kinh nghiệm việc làm lẫn việc làm tình nguyện của quý
vị. Quý vị có thể viết ra câu trả lời hoặc đính kèm sơ yếu lý lịch của mình.
5. Quý vị có muốn chia sẻ điều gì khác với chúng tôi không?

Thông tin Tùy chọn

Những câu hỏi sau là không bắt buộc. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu được để theo dõi hiệu
quả của các nỗ lực tiếp cận của chúng tôi và hỗ trợ việc tuyển chọn một nhóm ứng viên đa dạng.
Làm sao quý vị biết về cơ hội này? Vui lòng đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp:
▢ Email từ Quận Multnomah

▢ Từ một người trong tổ chức của tôi
▢ Mạng xã hội

▢ Trang web của Quận Multnomah

▢ Một nhóm/tổ chức cộng đồng mà tôi tham gia
▢ Khác:

Ngày sinh:

Giới tính của quý vị:
▢ Nam
▢ Nữ

▢ Người chuyển giới
(Nữ sang nam)
▢ Người chuyển giới
(Nam sang nữ)

▢ Không phân biệt nam nữ
▢ Từ chối trả lời
▢ Khác:

Chủng tộc/dân tộc của quý vị (vui lòng đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp):
▢ Người Châu Phi

▢ Người Bản Địa Hawaii hoặc Người
Thuộc Đảo Quốc Thái Bình Dương

▢ Người Da Đen/Mỹ Gốc
Phi

▢ Người Da Trắng

▢ Người Châu Á

▢ Người Gốc Tây Ban Nha
hoặc Mỹ La-tinh
▢ Người Trung Đông

▢ Người Slav
▢ Khác:

▢ Từ chối trả lời

▢ Người Mỹ Bản địa và/hoặc Thổ dân Alaska

