
Loại Hình Chăm Sóc Trẻ Chăm Sóc Trẻ Không 
Chính Thức

Chăm Sóc Chứng Thực 
Miễn Giấy Phép

Nhà Cung Cấp Nhận Trợ 
Cấp Theo Quy Định

Chăm Sóc Trẻ Gia Đình 
Có Đăng Ký

Chăm Sóc Trẻ Gia Đình 
Được Chứng Nhận

Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Được 
Chứng Nhận

Chăm sóc như thế nào?
Trẻ em được chăm sóc 
bởi gia đình, bạn bè và 
hàng xóm.

Chương trình mầm non hoạt 
động bốn giờ hoặc ít hơn 
mỗi ngày. Chương trình tuổi 
đi học không bắt buộc phải 
có giấy phép.

Nhà cung cấp hội đủ điều kiện 
được tiểu bang bồi hoàn trợ 
cấp, nhưng không bắt buộc 
phải có giấy phép. Bao gồm gia 
đình, bạn bè và một số chương 
trình với số giờ giới hạn.

Chương trình chăm sóc trẻ 
tại nhà được chăm  lên đến 
10 trẻ.

Chương trình chăm sóc trẻ 
tại nhà được chăm lên đến 
16 trẻ.

Chương trình chăm sóc trẻ tại trung 
tâm với số trẻ được quyết định bởi 
diện tích sàn và số nhân viên.

Họ có bị kiểm soát không? Không.

Điều này có nghĩa là họ:
• đã tiến hành kiểm 

tra lý lịch

Điều này có nghĩa là họ::
• đáp ứng tiêu chuẩn 

sức khỏe và an toàn
• tuân thủ các cuộc kiểm 

tra lý lịch bởi cơ quan
• được giám sát bắt đầu 
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2016

• tham gia đào tạo liên 
tục

Điều này có nghĩa là họ:
• đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn về sức khỏe, an toàn và chương trình (kiểm tra ngay trong 

khuôn viên)
• tuân thủ các cuộc kiểm tra lý lịch bởi cơ quan
• được giám sát thường xuyên
• tham gia đào tạo liên tục

Họ có đủ điều kiện để được 
tiểu bang bồi hoàn trợ cấp 
không?

Không.
Không trừ phi họ đáp ứng 

các yêu cầu về trợ cấp được  
quy định. 

Những loại hình chăm sóc này có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền trợ cấp, miễn là họ có trong danh sách của Phòng Dịch Vụ 
Nhân Quyền.

Họ có giấy phép `không? Không.
Không. Những chương trình 

này được chứng thực với 
Tiểu Bang.

Không.

Điều này có nghĩa là họ:
• giữ hồ sơ tham dự
• lên kế hoạch hoạt động giáo dục
• có chính sách hướng dẫn và kỷ luật
• có thói quen/lịch trình hằng ngày
• được chứng nhận xử lý chuẩn bị thức ăn 
• được đào tạo sơ cứu và hồi sức tim phổi
• được đào tạo về bạo hành và bỏ rơi trẻ em
• tham gia đào tạo liên tục về sự phát triển, sức khỏe và an toàn cho trẻ em

Họ có đủ điều kiện để 
nộp đơn xin đánh giá chất 
lượng không?

Không. Không. Không.

Đủ điều kiện để nộp đơn xin đánh giá chất lượng (3, 4, hay 5 sao). Điều này có nghĩa là họ:
• thuê nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn về đào tạo và giáo dục
• sử dụng tài liệu, chương trình giảng dạy và các hoạt động giúp trẻ học tập và phát triển
• chính sách của họ là làm theo những thực hành tốt nhất trong sự tương tác giữa người 

lớn và trẻ em

Tìm Sự Chăm Sóc Trẻ Thích Hợp cho Quý Vị
Cho dù quý vị là cha mẹ hay người chăm sóc trẻ, biểu đồ này chỉ cho quý vị căn bản về những lựa chọn chăm sóc trẻ ở Oregon để quý vị biết đặt 
câu hỏi và tìm nơi thích hợp nhất cho quý vị.

Tìm những lựa chọn chăm sóc trẻ tại địa phương: www.findchildcareoregon.org.

Tìm hiểu về giấy phép, đánh giá chất lượng và trợ cấp bằng cách liên lạc với Nguồn Chăm Sóc Trẻ và cơ quan Giới Thiệu: triwou.org/projects/fcco/sdamap. 
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