
Phần một: Thuyết trình viên chính Keynote presentation Lớp Số Thời gian

Thuyết trình viên chính, Miriam Calderon
Keynote speaker, Miriam Calderon. Miriam 

CCRX10JPDL
Section 1

9:00 - 10:00 
am

Morning class: 2 hours Lớp Số Thời gian

Hướng dẫn hành vi trẻ con thông qua quan sát hành vi của trẻ
Guiding children’s behavior through observation

CCRX11DUGB, 
Section 1

10:15am - 
12:15 pm

Afternoon class: 3 hours Lớp Số Thời gian

Chọn đồ ăn nhẹ tốt cho trẻ em
Choosing Healthy Snacks for Kids

CCRX14GHSN, 
Sec tion 2

1:15 - 
4:30 pm

Biểu mẫu đăng ký hội nghị mùa thu năm 2019
2019 Fall Conference Registration Form 

Được thực hiện bởi Oregon AEYC và  CCR & R của Quận Multnomah
Mẫu đơn này cung cấp thông tin cho Cơ Quan Đăng Ký Oregon

Địa Điểm: Mount Hood Community College 
26000 SE Stark Ave. Gresham, OR 97030

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019
Term/Year  Last name Họ                                                         First name Tên                                   M.I. Tên đệm 

Fall 2019

Home Address Địa chỉ City Thành Phố State Tiểu bang Zip

Gender  Giới tín Birth Date  Ngày, tháng, năm sinh Phone  Số điện thoại Email  địa chỉ email

Chi phí của hội nghị là $ 160, nhưng 
hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ em sẽ được giảm giá.
The cost of the conference is $160, 
but most child care providers will 
receive a discount.
Vui lòng điền vào mẫu học bổng 
hoặc gọi cho Tam Nguyen để được 
hỗ trợ.
Chi phí với chiết khấu (học bổng của 
tiểu bang) Cost with discount (state 
scholarship):
Trung tâm chăm sóc trẻ em CC: $ 80

Nhà cung cấp chăm sóc trẻ em gia 
đình được chứng nhận CF: Miễn phí!

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
em gia đình đã đăng ký RF: Miễn 
phí!

Type of Care    Loại Chăm sóc 

(CC) Trung tâm 

(CF) Chứng nhận gia đình  

(RF) Đăng ký gia đình  

(Exempt) Miễn   

Ethnic Data    Chủng tộc 

Native American  Người Mỹ bản xứ

Asian/Pacific Islander   Châu Á

African American  Người Mỹ gốc Phi

Hispanic  Người Hispanic

White  Nguồn gốc châu Âu

Unknown or Other  Không biết

FOR OFFICE USE ONLY Authorized Signature Date

Apply Cashier Code in the Amount of  $

Cashier code CCRD EXP CDFS CCRC CCI OCCD CDA RFCF

CCR & R có thể cho xe MHCC 
đưa đón từ văn phòng CCR & 
R đến hội nghị, và trở lại văn 
phòng sau hội nghị. Bạn có 
muốn đi xe không:

CCR&R can give you a ride on the MHCC 
shuttle van from CCR&R office to the 
conference, and back to the office after the 
conference. Would you like a ride?:

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn để xác nhận thời 
gian gặp nhau cho chuyến đi tại CCRR.

Có    Yes

Không   No

Tôi sẽ tham dự bài phát biểu 
quan trọng của giám đốc 
mầm non của Oregon, Miriam 
Calderon vào lúc 09:00
I will attend the key note:

Có   Yes

Không   No

Vui lòng gửi đơn đăng ký thanh toán hoặc 
học bổng của bạn với mẫu đăng ký này để:

CCR&R Multnomah County
4510 NE 102nd Ave.
Portland, OR 97220





Lịch hội thảo    Schedule

Hướng dẫn hành vi trẻ con thông qua quan sát hành vi của trẻ 10:15 am - 12:15 pm 
Guiding Children’s Behavior Through Observation: Understanding mistaken behavior CKC: UGB
Tam Nguyen, Set 1 (Tuổi mẫu giáo và tuổi đi học) Nhóm tuổi: PK/SA
Người tham gia sẽ kiểm tra các nhân tố tác động bên trong và bên ngoài đối với hành vi của trẻ em. Người 
tham gia sẽ học cách sử dụng các phương pháp khác nhau để quan sát và ghi lại các hành vi nhằm tìm hiểu 
nhu cầu và sở thích của trẻ, cũng như tạo ra một kế hoạch hành động để giải quyết cho các hành vi thách 
thức của trẻ.

Chọn đồ ăn nhẹ tốt cho trẻ em 1:15 - 4:30 pm
Choosing Healthy Snacks for Kids CKC: HSN
Ami Hsu Lee, Set 1 (Tuổi mẫu giáo và tuổi đi học) Nhóm tuổi: PK/SA

Bữa ăn chiếm phần lớn lượng dinh dưỡng của trẻ, hầu hết trẻ em ăn ít nhất một bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Mặc 
dù nhiều món ăn vặt dành cho trẻ em thường được cung cấp có xu hướng có giá trị dinh dưỡng thấp hơn bữa 
ăn, nhưng đồ ăn nhẹ vẫn có thể hỗ trợ hoặc thậm chí tăng cường cho kế hoạch ăn uống lành mạnh của con 
bạn.

Trong giờ ăn trưa, các công ty sẽ bán đồ chơi, sách và các tài liệu khác liên quan đến giáo dục mầm non. 
Khám phá các nguồn hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức hỗ trợ giáo dục mầm non. Ăn trưa được bao gồm 
trong đăng ký của bạn.

Hoạt động giờ ăn trưa   Lunch break 12:15 - 1:15 pm

Thuyết trình viên chính - Miriam Calderon, Early Learning Director for Oregon 9:00- 10:00 am 
Keynote Speech: Miriam Calderon
Thông dịch viên bằng tiếng Việt được cung cấp 
trong 1 giờ, Những chứng chỉ phần 1 sẽ được 
trao.

Giám đốc Miriam Calderon sẽ có bài phát biểu về 
tương lai của giáo dục mầm non ở Oregon. CKC: PPLD

Địa Điểm: Mount Hood Community College - 26000 SE Stark Ave. Gresham, OR 97030
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019 - 8:00 sáng đến 4:30 chiều
Phương tiện vận chuyển đến MHCC Gresham được cung cấp. 

Transportation to MHCC Gresham is provided.
Thời gian hiện diện, thưởng thức bữa sáng đơn giản từ 7:45 sáng - 8:30 sáng

Hội nghị kết thúc lúc 4:30 chiều. Lái xe về nhà hoặc trở về Văn phòng CCR & R. 

The conference ends at 4:30 pm. Drive home or get a ride back to the CCR&R Office.

Hội nghị kết thúc lúc 4:30. 




