
 
 

Tình Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Có Chất Lượng: Hướng Dẫn Cho Các 
Gia Đình trong tiểu bang Oregon 

Một trong những quyết định quan trọng nhất mà gia đình bạn từng đưa ra là chọn dịch vụ chăm sóc 
trẻ. Hướng dẫn này cung cấp thông tin, nguồn lực, và hướng dẫn để giúp bạn đưa ra quyết định phù 
hợp nhất khi chọn một chương trình chăm sóc trẻ đáp ứng các nhu cầu của gia đình bạn. Việc tìm 
chương trình phù hợp sẽ tốn thời gian, do đó hãy bắt đầu sớm. 
 

Các Bước Tìm Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Có Chất Lượng 

 

 

*Giấy giới thiệu không phải là khuyến cáo, và các gia đình nên sử dụng thông tin bên trên để giúp có lựa chọn có 
cân nhắc. 

 

Bước 1: Tìm Hiểu Các Lựa Chọn Của Bạn 
• Liên hệ với 211info child care để được giới thiệu dịch vụ chăm sóc trẻ*  
• Tìm hiểu về các loại hình chăm sóc trẻ 
• Tìm hiểu cách nhận được sự trợ giúp thanh toán chi phí chăm sóc trẻ  
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Bước 2: Tham Quan và Đặt Câu Hỏi 
• Tham quan nhiều chương trình  
• Quan sát và đặt câu hỏi trong khi bạn tham quan mỗi chương trình  
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Bước 3: Xem Xét Kỹ Hơn 

• Hãy xem xét liệu các chương trình đó có đáp ứng các nhu cầu của gia đình bạn hay 
không 

• Hỏi về việc tham gia hệ thống Spark của các chương trình (Hệ Thống Xếp Hạng và 
Cải Thiện Chất Lượng của Oregon) 
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Bước 4: Chọn Chương Trình  

• Tham gia và liên lạc với chương trình chăm sóc trẻ thường xuyên 
• Ghé thăm và tham gia chương trình trẻ khi có thể   
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Các Loại Hình Chăm Sóc: Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Gia Đình và Chăm Sóc Trẻ Tại Trung Tâm 
Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng và hỗ trợ sự phát triển của con bạn có thể diễn ra trong các môi trường 
khác nhau. Có hai loại hình chăm sóc chính có thể phù hợp với nhu cầu của gia đình bạn.  
 
Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Gia Đình 

Một số gia đình chọn các cơ sở chăm sóc trẻ gia đình vì họ thích môi trường gia đình và sỉ số trẻ thấp. Các chương 
trình tại gia có thể có cùng một người chăm sóc cho con của bạn và có thể đảm bảo giờ giấc linh hoạt hơn cho các 
gia đình cần dịch vụ chăm sóc vào buổi tối hoặc cuối tuần. Các gia đình có nhiều con cũng thích việc các anh chị em 
được chăm sóc cùng nhau. 

 
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Tại Trung Tâm 

Một số gia đình chọn dịch vụ chăm sóc trẻ tại trung tâm vì có môi trường như lớp học và sỉ số trẻ cao. Các chương 
trình tại trung tâm có thể có nhiều người lớn hơn có mặt trong chương trình và có thể cung cấp giờ giấc chăm sóc 
nhất quán hơn cho các gia đình. Các gia đình có thể thích việc con mình được chăm sóc cùng với các trẻ cùng độ tuổi. 

 
Các Loại Hình Chăm Sóc/Quy Định: Có Giấy Phép và Miễn Giấy Phép Phòng Chăm Sóc Trẻ tiến hành các đợt kiểm tra 
thường xuyên đối với các chương trình chăm sóc trẻ có giấy phép để đảm bảo mỗi chương trình tuân thủ các quy tắc cơ 
bản về sức khỏe và an toàn. Các chương trình có giấy phép yêu cầu rằng nhân viên phải được huấn luyện và kiểm tra lý 
lịch liên tục. Các chương trình phải tuân thủ các quy định về số lượng nhân viên cần phải có mặt và số trẻ có thể được 
chăm sóc cùng lúc. 

Một số gia đình có thể chọn những người chăm sóc được Miễn Giấy Phép, là những người chăm sóc trẻ tại nhà của họ 
trên cơ sở không chính thức. Những người chăm sóc này không phải xin giấy phép nếu họ chăm sóc cho 3 trẻ trở xuống 
và có thể là bạn bè hay người thân của gia đình bạn.  

 
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Có Chất Lượng   
Học tập là một quá trình suốt đời, bắt đầu lúc mới sinh. Các chương trình chăm sóc và giáo dục đầu đời có chất lượng là 
quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của con bạn.  
 
Spark là một nguồn lực toàn tiểu bang giúp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong tiểu bang Oregon. Đây là một hệ 
thống hỗ trợ tự nguyện, giúp các chuyên gia chăm sóc trẻ dựa trên những gì họ đã làm tốt, mang lại cho trẻ em những 
trải nghiệm tích cực. Spark dựa trên các tiêu chuẩn cấp phép của Oregon và tập trung vào các lĩnh vực chính mà nghiên 
cứu cho thấy là có tác động lớn về sự tăng trưởng, sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em.  
 
Để tìm hiểu thêm về chương trình Spark của Oregon, hãy truy cập www.oregonspark.org  
 
Trợ Giúp Thanh Toán Chi Phí Chăm Sóc Trẻ 
 Nếu bạn cần trợ giúp thanh toán chi phí chăm sóc trẻ em, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) có các chương trình khả dụng. 
Chương Trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Công Việc (ERDC) là dành cho các gia đình lao động có thu nhập thấp 
hơn một mức thu nhập nhất định và cần dịch vụ chăm sóc trẻ để đi làm. 
 
Nguồn Lực Bổ Sung: 
Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Không Phân Biệt (Inclusive Partners - IP) hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ và các cơ hội chăm 
sóc trẻ không phân biệt dành cho trẻ em có các khả năng và nhu cầu đa dạng. 
Chương trình Oregon Parenting Education Collaborative (OPEC) hỗ trợ tiếp cận dịch vụ giáo dục cách nuôi con tại Oregon. 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) hỗ trợ những bậc cha mẹ nào cần được trợ giúp thanh toán chi phí chăm sóc trẻ thông qua 
Chương Trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC).  
Phòng Chăm Sóc Trẻ (OCC) có trách nhiệm cấp giấy phép và giám sát các cơ sở chăm sóc trẻ trong Tiểu Bang Oregon.  
 


