Trợ Cấp Giữ Trẻ
Chương Trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC)
Trợ Cấp Tạm Thời Dành Cho Những Gia Đình Nghèo (TANF)

Dịch vụ giữ trẻ là một trong những lựa chọn quan trọng nhất mà quý vị sẽ phải thực hiện
Dưới đây là những lời khuyên giúp tìm kiếm, phỏng vấn và lựa chọn nhà trẻ/người giữ trẻ

1 Phỏng vấn các nhà trẻ/người giữ trẻ. Trước tiên, hãy gọi cho họ và hỏi những điều sau:
Tôi có thể gửi con tôi ở đó không?
Quý vị mở cửa hoạt động trong những giờ và ngày nào?
Địa điểm dịch vụ của quý vị ở đâu?
Phí dịch vụ giữ trẻ là bao nhiêu?
Hiện có chương trình hỗ trợ tài chánh nào không?
Nơi của quý vị có chấp nhận trợ cấp giữ trẻ từ Bộ Xã hội
(DHS) không?
q Mức phí của quý vị có nhiều hơn số tiền mà DHS sẽ thanh
toán không?
q
q
q
q
q
q

Hiện quý vị đang trông nom bao nhiêu trẻ?
Quý vị nhận giữ trẻ ở những nhóm tuổi nào?
Quý vị có nhận đưa đón các trẻ em không?
Quý vị có cung cấp các bữa ăn lành mạnh: bữa sáng, bữa trưa, bữa
tối và các bữa ăn phụ không?
q Các nhà trẻ/người giữ trẻ và những nhân viên/nhân viên thay thế
khác có trình độ hoặc chứng nhận đào tạo đặc biệt nào không?
q Khi nào tôi có thể đến thăm?
q
q
q
q

2 Tiếp theo, ghé thăm nhiều nhà trẻ/người giữ trẻ và dành thời gian tìm hiểu những điều sau:
q Giao tiếp nhiệt tình, ân cần, nồng ấm giữa người giữ trẻ và trẻ em.
q Các em vui vẻ tham gia vào các hoạt động và tỏ vẻ thoải mái với
người giữ trẻ.
q Môi trường sạch sẽ, an toàn và lành mạnh trong nhà và ngoài trời.
q Nhiều đồ chơi và tài liệu học tập, chẳng hạn như sách vở, trò chơi

xếp hình, trò chơi hình khối hoặc thiết bị leo núi. Sự đa dạng và
phong phú mà con quý vị sẽ thấy thú vị và sẽ giúp chúng khôn lớn
và phát triển.
q Các trẻ em đều nhận được sự quan tâm cho từng em.
q Giới hạn thời gian xem TV hoặc chơi với đồ điện tử

3 Hỏi nhà trẻ/người giữ trẻ:
Tôi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào không?
Quý vị áp dụng kỷ luật như thế nào?
Quý vị làm gì nếu một em bị đau yếu?
Tôi có thể xem danh sách các ngày mà cơ sở của quý vị sẽ đóng
cửa không?
q Quý vị sẽ làm gì trong trường hợp cấp cứu?
q Quý vị có yêu cầu tất cả trẻ em và nhân viên đều được chủng ngừa
hay không?
q
q
q
q

q
q
q
q
q

Quý vị có một người giữ trẻ thay thế hoặc dự phòng không?
Nơi ngủ trưa của các em ở đâu?
Quý vị có biết là trẻ sơ sinh nên nằm ngửa khi ngủ không?
Quý vị đã trải qua khóa đào tạo nào?
Tôi có thể xem giấy chứng nhận hay ghi danh của quý vị do Văn
phòng Phụ trách Dịch vụ Giữ trẻ (Office of Child Care, hay OCC) của
quý vị cấp cho không?

4 Tham khảo các ý kiến. Hỏi các phụ huynh hoặc người giám hộ khác:
Nhà trẻ/người giữ trẻ này có đáng tin cậy mỗi ngày không?
Nhà trẻ/người giữ trẻ đã kỷ luật con quý vị như thế nào?
Con của quý vị có thích đi nhà trẻ ở đây không?
Quý vị nghĩ tôi có nên gửi con tôi cho nhà trẻ/người giữ trẻ
này không?
q Nhà trẻ/người giữ trẻ này có tôn trọng những giá trị đạo đức và
nền văn hóa của quý vị không?
q
q
q
q

q Nhà trẻ/người giữ trẻ này ứng xử với quý vị trong vai trò là một
phụ huynh ra sao?
q Nếu quý vị không còn gửi con mình cho nhà trẻ/người giữ trẻ này
nữa, thì lý do tại sao?
Quý vị có thể thực hiện một chuyến thăm khác nếu quý vị hài
lòng với những gì mình đã nhìn thấy và nghe được.

5	Tham vấn với Văn phòng Tài nguyên và Giới thiệu Giữ trẻ (Child Care Resource & Referral, hay CCR&R)
hoặc Văn phòng Phụ trách Dịch vụ Giữ trẻ tại địa phương:
q Nhà trẻ/người giữ trẻ phải đáp ứng những quy định nào?
q Có phàn nàn nào về nhà trẻ/người giữ trẻ mà tôi đang tìm hiểu không? Làm thế nào để tôi lấy được những thông tin đó? Quý
vị có thể gọi đến Văn phòng Phụ trách Dịch vụ Giữ trẻ theo số 503-947-1400 hoặc 1-800-566-6616; hoặc truy cập trang mạng
https://www.oregon.gov/OCC/Pages/complaints.aspx.

6	Ra quyết định về dịch vụ giữ trẻ chất lượng. Từ những điều mà quý vị đã được nghe và nhìn thấy, tự hỏi bản
thân quý vị những điều sau:
q Tôi nên chọn dịch vụ giữ trẻ nào để giúp cho cho con tôi được vui
khỏe và tăng trưởng tốt?
q Nhà trẻ/người giữ trẻ nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của con tôi?
q Những giá trị của nhà trẻ/người giữ trẻ này có giống như tôi không?

q Dịch vụ giữ trẻ có đang hiện có sẵn, với giá phải chăng, và
thích hợp với những nhu cầu và nguồn tài chính của gia đình
tôi không?
q Tôi có cảm thấy hài lòng về quyết định của mình không?

Dịch vụ giữ trẻ chất lượng sẽ giúp con quý vị phát triển lành mạnh và thành công trong học tập. Một môi trường giữ trẻ chất lượng sẽ cung cấp
nhiều hoạt động phát triển đa dạng dành cho trẻ, yếu tố rất là quan trọng đối với sự phát triển não bộ và quá trình học tập suốt đời của con quý vị.
Nếu quý vị có khoản đồng thanh toán, khoản tiền này có thể sẽ thấp hơn nếu quý vị sử dụng nhà cung
cấp dịch vụ được Spark đánh giá. Những nhà trẻ/người giữ trẻ được Spark đánh giá đã trải qua quá trình
đào tạo để giúp trẻ em sẵn sàng và thành công trong việc học. Để tìm một nhà trẻ/người giữ trẻ được
Spark đánh giá, hãy truy cập 211info tại trang mạng http://211info.org. Quý vị có thể = gọi số miễn phí
211; nhắn tin với từ khóa là Mã vùng (ZIP code) của quý vị và gửi đến tổng đài 898211; hoặc gửi email
đến địa chỉ help@211info.org. Các nhân viên đại diện của 211info có thể hỗ trợ quý vị những điều sau:
• Dịch vụ giữ trẻ;
• Phát triển ở tuổi ấu thơ;
• Các nhóm sinh hoạt địa phương;
• Cách rèn luyện/quản lý hành vi
• Căng thẳng trong gia đình và sự hỗ trợ;
• Hỗ trợ về cha mẹ nuôi dưỡng; và
• Các lời khuyên về quá trình chuẩn bị cho
• Các lớp học dành cho cha mẹ nuôi dạy con; • Các nguồn lực cơ bản dành cho gia đình.
con em vào học;
Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình giữ trẻ của DHS, hãy truy cập trang mạng http://www.oregon.gov/DHS/assistance/child-care/pages/index.aspx.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc định dạng khác. Gọi 503378-3486, hoặc gửi email tới CHILDCARE.policy@state.or.us. Chúng tôi nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp
hoặc quý vị có thể bấm số 711.
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