Về: Thông tin về Hệ thống Giữ Trẻ Khẩn cấp Tạm thời cho Công nhân viên Thiết yếu
Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong khi chúng tôi làm việc để hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn
của tất cả cư dân trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 này.
Như quý vị biết, Thành phố đã tập trung vào việc duy trì các dịch vụ thiết yếu, và nhiều người
trong số quý vị đã được yêu cầu tiếp tục làm việc mà không có được nơi giữ trẻ.
Để đáp ứng, lực lượng chuyên trách khẩn cấp của Thành phố, gồm những người của Thành phố
Vancouver, Trung tâm Tài nguyên Giữ Trẻ Westcoast, Hội đồng Học khu Vancouver, Hội đồng
Công viên Vancouver và Y tế Duyên hải Vancouver, đã lập ra một hệ thống để giới thiệu những
công nhân viên thiết yếu đang sống hoặc làm việc tại Vancouver, và không có lựa chọn thay thế
nào khác cho việc giữ trẻ thích hợp, đến với các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép với số
chỗ tạm thời hiện có trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này. Hệ thống giới thiệu
này sẽ kết nối cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 0 đến 12 tuổi, bao gồm cả những trẻ có
nhu cầu đặc biệt, với các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép hoạt động trong hoặc gần
khu phố Vancouver ưa thích của họ.
Việc tiếp dụng các dịch vụ giữ trẻ khẩn cấp tạm thời này được dành riêng cho con em của những
công nhân viên thiết yếu là những người đang được yêu cầu đáp ứng với tình trạng khẩn cấp về
sức khỏe này và không có giải pháp giữ trẻ nào khác. Vào thời điểm này, Viên chức Y tế Tỉnh
bang đã khuyên rằng tất cả các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ nên chăm sóc con cái họ ở nhà
nếu có thể, đồng thời cũng nhận ra rằng các dịch vụ giữ trẻ phải được cung cấp một cách an
toàn cho những gia đình có cha mẹ làm việc trong các vai trò trọng yếu.
Mục tiêu của chúng tôi với sáng kiến này là giúp kết nối nơi giữ trẻ khẩn cấp tạm thời với những
người cần việc đó nhất trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này. Thật không may,
vì số chỗ hiện có bị hạn chế, việc có được sự giới thiệu không bảo đảm phải có một chỗ.
Điều kiện
Cha mẹ hoặc người giám hộ đang sống hoặc làm việc tại Vancouver, những người không có lựa
chọn thay thế nào khác cho việc giữ trẻ và đang làm việc trong các dịch vụ thiết yếu theo quy
định của Tỉnh bang sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.
Lưu ý: Theo yêu cầu của Tỉnh, ưu tiên dành cho các nhân viên dịch vụ y tế và sức khỏe, thực thi
pháp luật, an toàn công cộng, những người ứng phó đầu tiên, nhân viên ứng cứu khẩn cấp và
những nơi cung cấp dịch vụ cho những thành phần dễ bị tổn thương.
Làm thế nào để Truy cập Hệ thống Giới thiệu Giữ trẻ Khẩn cấp Tạm thời cho những
Công nhân viên Thiết yếu
Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 0 đến12 tuổi nếu hội đủ điều kiện, cần điền và gửi mẫu
yêu cầu trực tuyến (online request form) của Trung tâm Giữ Trẻ Westcoast (Westcoast
Child Care Resource Centre / WCCRC).
Xin lưu ý rằng đây sẽ là phương pháp duy nhất được chấp nhận để gửi yêu cầu giữ trẻ.
Sau khi quý vị đã gửi yêu cầu, một đại diện của Trung tâm Tài nguyên Giữ trẻ Westcoast sẽ liên
lạc với quý vị qua email để cung cấp thư giới thiệu cho một hoặc nhiều nơi giữ trẻ hiện tạm thời
nhận trẻ trong khu vực của quý vị.
Khi đã nhận được sự giới thiệu, vui lòng liên lạc với (các) nơi giữ trẻ đó để hỏi về các chương
trình hiện có và lệ phí.

Nếu có thắc mắc hoặc muốn có thêm thông tin về tiến trình này, vui lòng liên lạc:
https://www.wstcoast.org/contact.
Trân trọng,
Lực lượng Chuyên trách Giữ Trẻ Khẩn cấp
(Emergency Childcare Task Force)

Additional Information
• Provincial Affordable Childcare: Các gia đình có thu nhập đến 111.000 Gia kim (hoặc
nhiều hơn với các khoản khấu trừ (deductions) có thể đủ điều kiện hưởng trợ cấp giữ
trẻ
• Public Health Agency of Canada, HealthLink BC, và BC Centre for Disease Control: Để có
thông tin tổng quát về đại dịch COVID-19 và cách thức để giữ cho gia đình mình được
an toàn
• Province of BC: Để tìm các sự trợ giúp mà Tỉnh bang đang có
• Ministry of Children and Family Development: Để có thông tin cập nhật về COVID-19
• Province of BC’s Action Plan: để biết về các nguồn lực của chính phủ và các cập nhật
• Canada’s COVID-19 Economic Response Plan
• Ministry of mental health and addictions: Để biết về các nguồn lực giúp đối phó với
những căng thẳng, lo lắng và trầm cảm liên quan đến dịch COVID-19

