Sửa Đổi Việc Đánh Giá Chất Lượng và Cải Thiện Hệ Thống Oregon (QRIS)
Tầm nhìn:

QRIS Được Sửa Đổi của Oregon sẽ:











Đảm bảo tất cả các nền văn hóa đa dạng, cộng đồng nhiều màu da, sắc
tộc, ngôn ngữ và khả năng bằng cách sử dụng Oregon Equity Len
Toàn diện nhưng không rườm rà cho nhà cung cấp
Bền vững và ưu tiên các nguồn lực để tăng cường tiếp cận việc chăm sóc
chất lượng cho trẻ em, gia đình và cộng đồng không có cơ hội
Tăng tính chuyên nghiệp của lĩnh vực Học tập Sớm bằng cách khuyến
khích nâng cao chất lượng liên tục trên tất cả các cấp của hệ thống (hệ
thống, nhân lực, chương trình)
Hiệu quả, hữu hiệu và xây dựng dựa trên hệ thống hiện có
Xây dựng dựa trên kiến thức phong phú và chuyên môn của các gia đình
và cộng đồng Oregon, để hỗ trợ các gia đình khi họ chọn dịch vụ chăm sóc
trẻ
Cung cấp các tiêu chuẩn khách quan và dễ hiểu với hình thức dễ tiếp cận
Được hiểu và đánh giá cao bởi tất cả các bên liên quan

Tất cả trẻ em Oregon sẽ được tiếp cận việc
chăm sóc và giáo dục chất lượng, khuyến
khích mỗi trẻ em phát triển, sẵn sàng cho
việc học, và tiếp tục thành công trong học
tập và cuộc sống.

Nhiệm vụ:
Đánh giá Chất lượng và Cải thiện Hệ thống
Oregon hỗ trợ và tạo động lực cho việc liên
tục cải thiện chất lượng chương trình chăm
sóc và giáo dục và nhân lực của họ. QRIS
hợp tác với gia đình và cộng đồng để làm nổi
bật tầm quan trọng của việc trải nghiệm học
tập sớm và kết nối các gia đình và chương
trình học tập chất lượng. Đầu tư và nguồn
lực được ưu tiên để tăng cường việc tiếp
cận chăm sóc chất lượng cho trẻ em, gia
đình và cộng đồng không có cơ hội.

Quá trình sửa đổi sẽ
Minh bạch và toàn diện
Quá trình bao gồm có nghĩa là tất cả các khía cạnh sẽ được tìm hiểu
và bao gồm: cha mẹ, nhà cung cấp, và đối tác của hệ thống, với chủ
đích bao gồm các cá nhân từ cộng đồng đa dạng kể cả cộng đồng
nhiều màu da, cộng đồng có tỷ lệ đói nghèo cao, những cá nhân nói
nhiều ngôn ngữ, cộng đồng nông thôn, nguồn gốc đa văn hóa và
chủng tộc, người khuyết tật
Quá trình sửa đổi sẽ đảm bảo tính minh bạch bằng cách nêu rõ trình tự thời
gian, nhập dữ liệu, quyết định và triển khai kế hoạch một cách kịp thời.

Các đối tác sẽ tìm đến với ý định tạo ra một hệ thống tốt nhất cho
tất cả mọi người và sẵn sàng làm việc để cộng tác thật sự.

Ghi nhận và coi trọng tất cả các bên liên quan
Quá trình xem xét sẽ đảm bảo trẻ em và gia đình đứng đầu trong
việc quyết định. Nhà cung cấp, chương trình, nhân lực, và các đối
tác sẽ là các bên liên quan được coi trọng.

Dựa theo dữ liệu và tập trung vào tầm nhìn
Quá trình sửa đổi sẽ sử dụng nhiều nguồn dữ liệu kể cả đánh giá dữ
liệu, nhập dữ liệu từ lĩnh vực học tập sớm, hoạt động cộng đồng xác
thực, TA quốc gia và thực hành tốt nhất để tạo ra một hệ thống
được sửa đổi dựa trên nguyên tắc, nhiệm vụ. Quyết định sẽ được
thực hiện để đảm bảo trẻ em không có cơ hội được ưu tiên về đầu
tư, nguồn lực, và tiếp cận.

Tập trung hẳn vào sự công bằng và phản ánh các nền văn
hóa đa dạng, cộng đồng nhiều màu da, sắc tộc, ngôn ngữ
và khả năng
Quá trình sửa đổi sẽ phản đối thể chế thiên vị và đảm bảo rằng
các đối tác QRIS phản ánh và bao gồm trẻ em và gia đình có
nguồn gốc khác nhau. Quá trình sửa đổi cũng sẽ giúp hệ thống
phát triển chuyên môn xây dựng hỗ trợ kỹ càng hơn cho nhà
cung cấp có nguồn gốc khác nhau, đảm bảo sự đào tạo cần thiết
để nâng cao chất lượng và đạt mức độ cao trên QRIS, hiện có
ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Nga, Việt Nam, Trung
Hoa, và các ngôn ngữ khác như các nguồn cho phép.

Những điểm quan trọng sau đây được công nhận:
 Tập trung vào các chương trình học tập sớm và bao gồm
độ tuổi đi học.
 Tầm quan trọng của trải nghiệm tuổi thơ chất lượng cao
và bản chất chủ quan của “chất lượng.”
 Bao gồm tất cả trẻ em và ưu tiên trẻ em không có cơ hội.
 Phạm vi tham gia của các chương trình được cấp phép và
tăng sự tập trung vào việc chăm sóc liên tục đầy đủ.
 Sẵn sàng cho mục tiêu của nhà trường và tầm quan trọng của sự
phát triển toàn bộ ở trẻ em.
 Mong muốn cung cấp thông tin cho/giáo dục gia đình và
đối tác của họ như là các chuyên gia và người đưa ra
quyết định.
 Phần thưởng cao hơn và vốn cao hơn.
 Nhu cầu của cộng đồng nông thôn và nhiều trẻ em hơn
dọc theo Tuyến đường I-5

Bản Tóm Tắt Việc Sửa Đổi Theo Trình Tự Thời Gian của QRIS
Tuyên bố mục đích:
Cấp vốn tài trợ cho Race To the Top Early Learning Challenge (Cuộc đua đến Đầu của Chương trình Học
tập Sớm) sẽ chỉnh lại QRIS hiện nay thành một hệ thống hiệu quả, bền vững hơn với việc thực hiện đầy
đủ kế hoạch cho mùa Xuân, 2017. Tài liệu này được tạo ra như là bản nháp cho việc sửa đổi. Khi điều
chỉnh được thực hiện hoặc có ngày cụ thể hơn, chi tiết sẽ được thêm vào. Các thay đổi của hệ thống học
tập sớm được thêm vào bằng chữ nghiêng để cung cấp thêm nội dung cho việc sửa đổi QRIS.

Trình tự thời gian dự kiến để sửa đổi:
Mùa Thu 2015
 Trình tự thời gian của việc sửa đổi QRIS được thiết lập
 Thay đổi Việc làm Liên quan đến Chăm sóc trẻ HB2015 (ERDC) có hiệu lực
 Chương trình Head Start mở rộng để bao gồm Chương trình Preschool Promise (Lời hứa Mầm non)
Tháng Mười hai 2015
 Các chủ đề cho giải pháp tập trung vào hoạt động cộng đồng được xác định
 Trình tự thời gian của việc Sửa đổi QRIS được phân phối
Tháng Giêng 2016
 Sắp xếp ngày cho cơ hội tham gia cộng đồng; sẽ sử dụng nguyên tắc công bằng và hướng dẫn để
đảm bảo sự tham gia rộng rãi
 Ban cố vấn Chất lượng được thiết lập
 Chuyên gia Cải thiện Chất lượng nhập dữ liệu khảo sát được phân phối
Tháng Hai – Tháng Năm 2016
 Các buổi hội thảo về giải pháp tập trung vào sự tham gia của cộng đồng khắp tiểu bang
 Kết quả giá trị nghiên cứu ban đầu được chia sẻ
Tháng Tư – Tháng Sáu 2016
 Các nhóm làm việc về vấn đề sửa đổi cùng gặp gỡ để soạn thảo sửa đổi cho:
Quá trình
Hỗ trợ
Ưu đãi
Đánh giá và Giám sát
Giáo dục Người tiêu dùng
Tiêu chuẩn
 Việc xây dựng thương hiệu đã hoàn thành
 Bắt đầu bồi hoàn tài chính theo từng cấp của các chương trình
Tháng Sáu – Tháng Chín 2016
 Việc sửa đổi được chia sẻ với lĩnh vực để nhập dữ liệu
Tháng Chín – Tháng Mười hai 2016
 Kết quả nghiên cứu xác nhận hoàn tất được chia sẻ
 Các sửa đổi hoàn tất được thiết lập
 Việc thực hiện và chuyển tiếp kế hoạch được thiết lập
 Hệ thống Thông tin Học tập sớm (Early Learning Information System or ELIS) đi vào hoạt động
 Chương trình Lời hứa Mầm non (Preschool Promise) khởi động trong sự phân bố của cộng đồng
 Bắt đầu giám sát các chương trình được miễn cấp phép
Tháng Giêng – Tháng Sáu 2017
 Giai đoạn thực hiện bắt đầu
 Thông tin phản hồi tiếp tục được thực hiện
Được sửa đổi 3/2016

