
OREGON HOUSE BILL 3073

OverviewOverview
The legislation builds on Oregon’s work to increase access 
to affordable, high-quality learning experiences and 
supports for children and families by establishing a new 
early learning agency. The new agency, the Department 
of Early Learning and Care (DELC), will consolidate early 
child care services into one state agency, including 
licensing, registration, and the distribution of state and 
federal child care funds. Most of these key functions 
currently exist in the Early Learning Division (ELD), which 
is part of the Oregon Department of Education. 

One of the programs that will be moving into the new agency is the Employment Related Day Care Program 
(ERDC). ERDC is currently housed in Oregon Department of Human Services (ODHS). ERDC is a child care subsidy 
program, providing low-income families with access to stable, quality child care. The program helps parents 
maintain stable employment on their path to self-sufficiency and allows children to access high-quality early care 
and education programs. The legislation also establishes additional eligibility and subsidy policies for ERDC to 
expand access and flexibility for families and providers across the state.

GoalsGoals
The goal of House Bill 3073 is to create a child care and early learning system that is more responsive to the 
needs of children, families, and providers, particularly our most vulnerable families. A single agency positions 
Oregon to best support funding and expansion opportunities with state and federal resources. This will help the 
new agency grow the supply of child care (especially in rural communities) and ensure equitable access in 
support of children, families, and providers. 

TimelineTimeline

JUNE 2021
HB 3073 passes Legislature. 

SEPTEMBER 30, 2021

Progress report due to Legislature to address:
• Progress on the transfer of child care assistance programs, including the ERDC subsidy program, 

to the ELD.
• Progress on efforts to strengthen the alignment of the early childhood special education and early 

intervention (EI/ECSE) services within the statewide early learning system.
• Progress on the adoption of rules related to school-age child care.
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Cơ quan mới của 
Oregon có thể phục vụ 
quý vị như thế nào? 
Bộ Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ (DELC): 
Khảo Sát Ý Kiến Phản Hồi về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Các Giá Trị

Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều tiếng nói đa dạng để chia 
sẻ ý kiến phản hồi và đại diện cho các nhóm này trong việc 
giáo dục và giữ trẻ mầm non ở Oregon:  

Cha mẹ và gia đình của trẻ 

  Các nhà cung cấp (giám đốc, chủ sở hữu, giáo viên và nhân viên) về 
      giáo dục và giữ trẻ mầm non 

  Những người đại diện của công đoàn và các tổ chức bảo trợ

  Những người đại diện của các tổ chức văn hóa cụ thể, dành cho cộng đồng

  Những người đại diện của các Quốc Gia Bộ Lạc

  Các chương trình được công chúng tài trợ và người được tài trợ

Ban Giáo Dục Mầm Non Oregon (ELD) cần sự giúp đỡ của quý vị trong việc thành lập cơ quan mới, 
Bộ Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ (DELC). Bằng cách tham gia vào cuộc khảo sát này, ý kiến phản 
hồi của quý vị sẽ cung cấp thông tin cho DELC và giúp tạo ra một sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị 
phản ánh, đại diện và hỗ trợ cộng đồng Oregon. 

Ý kiến phản hồi của quý vị trong cuộc khảo sát ngắn, dài 10 phút này tạo ra sự khác biệt cho trẻ 
em, gia đình, chương trình giáo dục mầm non và cộng đồng ở Oregon.

Truy cập OregonEarlyLearning.com/HB3073#MVVSurvey  để làm khảo sát.   
Hạn chót khảo sát: Thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 5 giờ chiều

Cuộc khảo sát này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Hoa. Nếu quý vị 
đang gặp bất kỳ vấn đề hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật trong việc hoàn thành cuộc khảo sát này, vui lòng liên hệ 
với Katie Schergen: katie.schergen@ode.oregon.gov. 

Cảm ơn quý vị đã giúp định hình cơ quan mới và dẫn đường cho những nỗ lực của tiểu bang. Để tìm hiểu
thêm về Bộ Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ ở Oregon, hãy truy cập oregonearlylearning.com/HB3073. 

CÓ THẮC MẮC? Xem các Câu Hỏi Thường Gặp trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ DELC.Info@ode.oregon.gov. 
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