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Ang pagpili sa pangangalaga ng isang bata ay

isa sa mga importanteng desisyon na magagawa

ng isang magulang. Ang paghahanap ng 

pinaka-angkop na pangangalaga sa iyong anak

ay nangangailangan ng maraming oras, ngunit

ang matuto sa iba't ibang uri ng pangangalaga

ng bata at kung ano ang kalidad ng programa 

sa pangangalaga sa bata ay makakatuong sa

iyong paghahanap na maging matagumpay.

Children’s Home Society of California’s (CHS)
Child Care and Development Services ay naghanda
ng isang patnubayan upang ikaw ay magabayan
bilang isang magulang upang malaman ang 
pangangailangan sa pangangalaga ng iyong
anak at matulungan kang pumili ng isang 
programa na magre-resulta sa pinaka-angkop 
sa mga nasabing pangangailangan.

Lugod namin kayong inaanyayahan na 
bumisita sa mga bahay na napaloob sa isang
pamilyang nangangalaga ng bata o sa mga 
lugar na napapaloob sa konsiderasyon, at 
ang kumausap sa mga taong direkta at hindi
direktang napapaloob sa pangangalaga ng 
iyong anak.Kung mas marami kang bahay 
at lugar na mabibisita, mas maigi rin ang iyong
preparasyon na iyong magagawa sa pagpili 
ng tamang pangangalaga sa iyong anak.

Lahat ng bahay na may pamilyang 
nangangalaga ng bata at ang mga lugar na 
nangangalaga ng bata ay dapat na lisyensyado
ng Estado ng California.Ang pagbibigay ng 
lisensya ay ginawa upang masiguro ang istandard
ng kalusugan at seguridad para sa proteksyon ng
mga bata. Ngunit hindi batayan ang pagbibigay
lamang ng lisensya sa garantiya ng kalidad ng
isang lugar sa nangangalaga ng isang bata o
bahay Ikaw ang pinaka mabisang huhusga kung
ang bata sa isang programa ng nangangalaga 
ng bata ay mabisa o hindi para sa iyong anak.

Kung kailangan mo ng dagdag impormasyon
upang matulungan ka sa pagpili ng tamang 
programa sa pangangalaga ng bata, maaari
lamang na makipagugnayan sa aming opisina na
may numero ng telepono sa likod ng pulyetong ito.

PAGPILI NG 
PAGPAPANGALAGA 

NG BTAA

PAGPILI NG 
PAGPAPANGALAGA 

NG BTAA
PAGGAWA NG TAMANG PAGPIPILI PARA SA PAMILYA
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Corporate Headquarters
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017

(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

Para sa mga karagdagang materyal sa Programang
Edukasyon ng Pamilya ng CHS, mangyaring
tumawag sa (714) 712-7888.  Para sa mga 
karagdagang impormasyon tungkol sa Mga
Programa sa Maagang Pagkatuto at Edukasyon 
ng CHS, tumawag sa (888) CHS-4KIDS.

Ang mga materyal at podcast ng Programang
Edukasyon ng Pamilya, at mga impormasyon sa
mga programa ng CHS ay maaari ding matagpuan
sa aming website na www.chs-ca.org.
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

Long Beach
249 East Ocean Boulevard, 
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

San Diego
2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503

CHILDREN’S
HOME
SOCIETY OF
CALIFORNIA

©2014 Children’s Home Society
of California

Para sa Child Care and Development Services,
tumawag sa (888) CHS-4KIDS o isa sa mga
sumusunod na opisina ng CHS:

Upang makatanggap ng karagdagang materyales
ng CHS Family Education Program, maaaring
tumawag sa (714) 712-7888.

Punong Tanggapan ng Korporasyon
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

Bagamat nilalayon naming magbigay ng napapanahon
at tamang impormasyon, maaaring ang ilan sa mga
impormasyong naririto ay nagbago na mula nang
ilathala ang pulyetong ito.



Ang isa sa mga pinakaimportanteng ikonsidera ay ang pagpili
sa pangangalaga sa isang bata ay ang adult-to-child ratio.

Maliit na pamilya bahay sa pangangalaga ng bata ay
lisensyado upang makapagbigay ng pangangalaga sa
mahigit 8 na mga bata, napapaloob dito ang anak ng 
nangangalaga na nasa 10 taong gulang pababa. Ang 
minimong istandard sa pagbibigay ng lisensya ay ang mga:

*Ang isang bata ay maaring makapag-aral sa kindergarten (4 taong
gulang at 9 buwan). Kung ang 2 bata ay nasa edad na para makapasok 
sa paaralan, isang maliit na pamilyang nangangalaga sa bata ang 
maaaring mag-alaga ng 8 mga bata (sa halip na 6) at ang malaking
pamilya naman na nangangalaga ng  mga bata ay maaring mag-alaga
ng 14 na mga bata (sa halip na 12). **Ang isang nakakatanda ay dapat 
na mapantayan ang kwalipikasyon ng Community Care Licensing.

Malaking pamilya bahay sa pangangalaga ng bata ay 
lisensyado pang makapagbigay ng pangangalaga sa humigit 
14 na mga bata, napapaloob dito ang anak ng sariling 
nangangalaga na 10 taong gulang pababa. Kung ang 
pangangalaga ay ibinigat sa mahigit 6 na mga bata, isang 
katulong ng nangangalaga ang dapat nandiyan din. Ang mga
minimo sa pagbibigay ng istandard sa lisensya ay ang mga:

May lisensya ba pasilidad?
Pinanatili ba ang kaayusan ng proporsyon ng
nakakatanda at mga bata?
Maaliwalas ba at kakit-akit ang lugar, malaki
ba ang espasyo para sa isang tahimik at
aktibong palaruan sa loob at labas ng pasilidad?
Ang lahat ba ng lugar sa loob ng pasilidad ay child-proofed 
at malayo sa disgrasya at ang lahat ba ng kagamitan ay
ligtas at maayos na nakumpuni?
Malinis ba ang pasilidad (palikuran at ang lugar sa
pagkakambyo ng lampin kusina, at palaruan) at ang lugar 
ba para sa paghuhugas ng kamay ay pinanatili ng maigi?
May ligtas ba na lugar kung saan maaring matulog?
May nakakabit ba na detektor ng usok, fire extinguishers,
at pangunang panlunas?
Ang plano ba sa ebakwasyon sa panahon ng emerhinsiya 
ay naipaskil at eni-ensayo?
May mga nakakabit ba na contact cards sa bawat bata?
May insurance ba ang nangangalaga o paubaya ng layabilidad?
Ang nangangalaga ba o ang lugar ay may mga 
tauhan na laging up-todate sa pagsasanay sa
pangunang lunas sa pediatric at CPR?
Ang nangangalaga ba o ang lugar ay may 
ginagamit na akmang upuan sa kotse o ligtas na
sinturon sa bawat batan kung sila ay ilalakbay?
Kung inayos ang pagkain sa pasilidad, balanse ba ang nutrisyon
nito at handa at itinago ng mabuti sa ligtas na paraan?

Ang nangangalaga ba ay pagsasanay sa palinang
ng bata o sa maagang edukasyon sa bata? 
(Ang pagbibigay ng lisensya ay may minimo na
istandard sa edukasyon para sa mga direktor
at tauhan ng lugar na nangangalaga sa bata; 
ang walang pagsasanay sa edukasyon ay kailangan para
sa pamilyang nangangalaga sa mga bata sa panahong ito.)
Ang nangangalaga ba ay patuloy na up-to-date sa mga 
pagsasanay at mga pantas-aral?
Ilan ang karanasan ng nangangalaga sa mga bata?
Ang nangangalaga ba ay napapabilang sa mga propesyonal 
na organisasyon?
Ang pang-aabuso ba sa bata ay sinasabi sa mga magulang?
Ang nangangalaga ba ay mga nakasulat na kasunduan 
at malinaw na nakikipag-ugnayan sa ekspektasyon at
pulisiya ng programa?
Ang nangangalaga ba ay may listahan ng sanggunian 
ng mga kasulukuyan at nakaraang mga kliente?

Mga Sentro para sa Bata ay lisensyado upang magbigay ng
pangangalaga para sa mga bata sa isang grupo. Ang mga lugar,
malaki o maliit, ay makakapagbigay ng isang full- or part-time
na programa para sa mga sanggol, preschool, o ang may edad 
na pwede ng makapasok sa programa ng paaralan. Maaari
silang maging malaya sa pinamamahalaan o ang kumunekta 
sa paaralan, simbahan, negosyo, o sa iba pang organisasyon.
Minimo sa pagkuha ng istandard sa lisensya ay ang mga:

Ang ilan sa mga dapat ikonsidera ay ang pagpili ng 
kalidad sa pangangalaga ng isang bata ang ang mga:
- Ano ang lebel ng educaksyon ng mga nagbibigay 

ng pangangalaga sa bata?
- Malaki ba ang espasyo, maaliwalas, kaakit-akit, 

at magkaka-interes ang mga bata?
- Pinapayagan ba ng kapaligiran ang mga aktibidad na 

may kinalaman sa paglalaro sa loob at labas ng lugar?

Nakakatanda**   Mga Bata

1 4 Sanggol (pagpanganak 24 buwan)

1 12 Preschool (2-6 taong gulang)

1 14 Na may edad na makakapasok na
sa paaralan* (6-14 taong gulang)

Nakakatanda   Mga Bata
2 12 hindi hihigit sa 4 na sanggol

(pagkapanganak - 24 buwan)

2 14 hindi hihigit sa 3 na sanggol at
kahit 2 gulang para makapasok sa
paaralan* (humigit 6 na taong gulang)

CHECKLIST NG QUALITY CHILD CARE
Children's Home Society of California’s (CHS) Resource and 
Referral (R&R) Program ay nagbibigay ng child care referral sa
mga magulang sa loob ng CHS's na nakatalaga sa lugar nang
pinagse-serbisyuhan sa lahat ng mga magulang na humuhiling ng
serbisyo kahit na ano pa ang lebel ng kanilang kita at iba pang
kinakailangan. Ang mga referrals ang ibinibigay sa mga magulang
tuon sa kanilang partikular na pangangailangan. Ang CHS ay
nagtutuon sa mga lugar na nangangalaga sa bata, mga lugar na
nangangalaga sa bata na hindi na nangangailangan ng lisensya,
at ang lisensyadong pamilyang nangangalaga ng mga bata.

Upang mapataas ang kalidad ng pangangalaga sa mga 
bata, ang CHS ay:
- Tutulungan ang mga magulang na maghanap ng

mangangalaga ng bata, pero hindi na magbibigay
ng rekomendasyon.

- Magbibigay ng nakasulat na kasunduan tungkol 
sa pagpili ng kalidad ng pangangalaga ng bata.

- Irekomenda na ang mga magulang ay bumisita sa
pasilidad bago gumawa ng desisyon.

- Paalalahan ang mga magulang sa kanilang karapatan 
na basahing maigi ang lisensya at impormasyon ng
mga namumuno ng pasilidad.

- Ipanatilihin na lihim ang laat ng impormasyon na
natanggap mula sa magulang.

- Patakbuhin ang lahat ng programa at serbisyo base
sa CHS Hindi-Diskriminasyon Patakaran.

Ang CHS ay may karapatang hindi ituloy ang referrals 
sa isang nangangalaga ng bata kung:
- Ang lisensya, alagad ng batas, at iba pang ahensayang

nagpapanatili ng regularidad ay may natanggap na reklamo
mula sa pagkakakdawit sa kalusugan, kaligtasan, o sa taong
may karapatan sa mga bata; o sa aksyon na maaaring
magdawit sa pangangalaga at serbisyo sa mga bata.

- Ang CHS ay pinaaalahanan sa isang tumatakbong 
imbestigasyon tungkol sa kalusugan, kaligtasan, at
personal na karapatan sa mga bata; o aksyon na maaring
magdawit sa pangangalaga at serbisyo sa mga bata. 

- Ang CHS ay nakakatanggap ng reklamo mula sa kalusugan,
kaligtasan, o kapakanan ng bata at ang CHS ay naghihintay
ng isang tugon mula sa lokal na nagbibigay ng lisensya
patungkol sa resulta ng nangyaring pagrereklamo. 

- Ang CHS ay inaabisuhan tungkol sa Community Care
Licensing (CCL) na nagbibigay ng probationary na
lisensya o pagpaparusang planong aksyon, o ang 
lisensya ay sinuspende o binawi. 

Ayon sa batas ng Estado ng California, ang CHS ay
matatanggal sa referral databas bilang isang lisensyadong
pasilidad na nangangalaga ng bata na binigyan ng
pagpapawalang-bisa ng lisensya, pansamantalang pag 
suspende ng utos, o napapaloob sa isang kaparusahan.

Ang CHS ay aabisuhan ang tagabigay ng sulat kung saan
nagdedetermina sa CHS na hindi na ituloy ang referrals 
sa tagabigay dahil sa isa sa mga nakasulat sa itaas.

PANG-ADULTONG SA BATA RATIO

KALUSUGAN AT SEGURIDAD

ESTILONG PANG-PERSONAL NG NANGANGALAGA

PATAKARAN REFERRAL PANGANGALAGA NG BATA

ANG TAMANG PAGPILI PARA SA IYONG ANAK

TRUSTLINE
Maaari din na gamitin ng isang agulang ang Trustline upang
makita ang bakgrawnd na impormasyon patungkol sa mga
nangangalaga na hindi na kinakailangan pang bigyan ng
Estado ng California na mabigyan ng lisensya. Trustline, ay
isang pampublikong rehistrado sa California Department of
Social Services at ang Child Care Resource and Referral Network,
ay napapalooban ng mga nangangalaga na nagsumite ng
kanilang fingerpirints sa Department of Justice at walang
nangyaring pag-aalis ng karapatan dahil sa child abuse na mga
report o mga kriminal na pagkakakulon sa California. Ang
mga ito “license-exempt” na tagapagtustos ay napapalooban
ng: (1) pangangalaga ng isang nangangalaga sa loob ng
isang bahay (yaya, kaibigan, o kamag-anak) nagbibigay 
ng pangangalaga sa bata sa sariling bahay (2) pangangalaga
sa bahy kung saan ang nangangalaga ay nagbibigay ng 
pangangalaga sa kanilang bahay para sa mga bata na may
nag-iisang miyembro ng pamilyang nasa tabi nila. Ang ilan
ay nasa bago at pagkatapos ng mga programa sa paaralan 
ay maarin rin na maging hindi masaklaw sa pagbibigay ng
lisenya. Para sa dagdag impormasyon tungkol sa Trustline,
tawagan lamaang ang aming opisina sa numerong nakasulat 
sa likod ng palyetong ito.

Nakakatanda   Mga Bata

1 4 mga sanggol (pagka-panganak 24 buwan)

1 6 hindi hihigit sa 3 sanggol

1 8 hindi hihigit sa 2 sanggol at kahit 
2 gulang para makapasok sa paaralan*
(humigit 6 taong gulang)

ANG PROPESIYONALISMO NG NANGANGALAGA

May karapatan at responsibilidad kang humiling ng
partikular na impormasyon tungkol sa lisensyadong lugar 
na nangangalaga sa bata o lugar galing sa Community Care
Licensing, California Department of Social Services. Tawagan
ang CHS para sa partikular na numero ng telepono at lokasyon
sa pagbibigay ng lisensya sa opisina ng iyong komunidad.

Ipagpatuloy ang pag monitor ng pangangalaga sa bata sa
lahat ng oras. May karapatan kang bumisita sa pasilidad sa
lahat ng oras. May karapatan kang pumunta sa pasilidad na
nangangalaga ng bata ng hindi nagpapasabi o kung nandoon
man o wala ang bata. Ang paggawa ng mga ganoong pagbisita
ay isa sa mga paraas upang makita mo sa iyong sarili kung
anong klase ng pangangalaga ang natatanggap ng iyong
anak. Ipagpatuloy ang pag-usisa sa kaligtasan ng lugar ng
nangangalaga ng bata at isangguni sa nangangalaga ang
mga gusto mong sabihin. Kung hindi mo mareresolba ang
reklamo sa nangangalaga, sabihin ang iyong nais ipahiwatig
sa Community Care Licensing, Department of Social Services.
Tandaan, ikaw ay may pinal na responsibilidad sa pangangalaga
sa iyong anak at ang karapatan na baguhin ang nagbibigay
ng pangangalaga sa bata kung saan ikaw ang may malasakit
sa kabutihan ng iyong anak o ang kanyang kaligayahan.

Ang nangangalaga ba ay sensitibo sa pangangailangan ng
mga bata, mapagmahal at may respeto sa mga bata?
Ang nangangalaga ba ay nagbibigay sa bawat bata ng
sapat na atensyon?
Ang nangangalagay ay tinatrato ang bawat bata sa positibong
paraan na bubuo sa kanyang pagtitiwala sa sarili? Halimbawa,
ang nangangalaga ba ay nakikihalubilo ng may respeto sa mga
bata, sa pamamagitan ng positibong tono ng pananalita?
Ang nangangalaga ba ay may matatag ngunit mapagmahal
na tugon na dumisiplina? (Tala: Pisikal na parusa, pagsampal,
panghihiya, pagpapabaya, paghihiganti, mental na pangaabuso
o naglalapat ng parusa at panghihimasok sa pang araw-araw na
pamumuhay gaya ng pag kain, pag tulog, o ang mga eliminasyon
ay striktong pinagbabwal sa lisensyadong pasilidad.)
Ang nangangalaga ba nakahandang makipagdiskusyon
sayo tungkol sa iyong anak, at ang mga magulang ba
ay gusto din na bumisita ng hindi nagpapasabi?
Ang nangangalaga ba ay tumatanggap sa iyong 
kultural at pag-uugali ng pamilya?



Ang isa sa mga pinakaimportanteng ikonsidera ay ang pagpili
sa pangangalaga sa isang bata ay ang adult-to-child ratio.

Maliit na pamilya bahay sa pangangalaga ng bata ay
lisensyado upang makapagbigay ng pangangalaga sa
mahigit 8 na mga bata, napapaloob dito ang anak ng 
nangangalaga na nasa 10 taong gulang pababa. Ang 
minimong istandard sa pagbibigay ng lisensya ay ang mga:

*Ang isang bata ay maaring makapag-aral sa kindergarten (4 taong
gulang at 9 buwan). Kung ang 2 bata ay nasa edad na para makapasok 
sa paaralan, isang maliit na pamilyang nangangalaga sa bata ang 
maaaring mag-alaga ng 8 mga bata (sa halip na 6) at ang malaking
pamilya naman na nangangalaga ng  mga bata ay maaring mag-alaga
ng 14 na mga bata (sa halip na 12). **Ang isang nakakatanda ay dapat 
na mapantayan ang kwalipikasyon ng Community Care Licensing.

Malaking pamilya bahay sa pangangalaga ng bata ay 
lisensyado pang makapagbigay ng pangangalaga sa humigit 
14 na mga bata, napapaloob dito ang anak ng sariling 
nangangalaga na 10 taong gulang pababa. Kung ang 
pangangalaga ay ibinigat sa mahigit 6 na mga bata, isang 
katulong ng nangangalaga ang dapat nandiyan din. Ang mga
minimo sa pagbibigay ng istandard sa lisensya ay ang mga:

May lisensya ba pasilidad?
Pinanatili ba ang kaayusan ng proporsyon ng
nakakatanda at mga bata?
Maaliwalas ba at kakit-akit ang lugar, malaki
ba ang espasyo para sa isang tahimik at
aktibong palaruan sa loob at labas ng pasilidad?
Ang lahat ba ng lugar sa loob ng pasilidad ay child-proofed 
at malayo sa disgrasya at ang lahat ba ng kagamitan ay
ligtas at maayos na nakumpuni?
Malinis ba ang pasilidad (palikuran at ang lugar sa
pagkakambyo ng lampin kusina, at palaruan) at ang lugar 
ba para sa paghuhugas ng kamay ay pinanatili ng maigi?
May ligtas ba na lugar kung saan maaring matulog?
May nakakabit ba na detektor ng usok, fire extinguishers,
at pangunang panlunas?
Ang plano ba sa ebakwasyon sa panahon ng emerhinsiya 
ay naipaskil at eni-ensayo?
May mga nakakabit ba na contact cards sa bawat bata?
May insurance ba ang nangangalaga o paubaya ng layabilidad?
Ang nangangalaga ba o ang lugar ay may mga 
tauhan na laging up-todate sa pagsasanay sa
pangunang lunas sa pediatric at CPR?
Ang nangangalaga ba o ang lugar ay may 
ginagamit na akmang upuan sa kotse o ligtas na
sinturon sa bawat batan kung sila ay ilalakbay?
Kung inayos ang pagkain sa pasilidad, balanse ba ang nutrisyon
nito at handa at itinago ng mabuti sa ligtas na paraan?

Ang nangangalaga ba ay pagsasanay sa palinang
ng bata o sa maagang edukasyon sa bata? 
(Ang pagbibigay ng lisensya ay may minimo na
istandard sa edukasyon para sa mga direktor
at tauhan ng lugar na nangangalaga sa bata; 
ang walang pagsasanay sa edukasyon ay kailangan para
sa pamilyang nangangalaga sa mga bata sa panahong ito.)
Ang nangangalaga ba ay patuloy na up-to-date sa mga 
pagsasanay at mga pantas-aral?
Ilan ang karanasan ng nangangalaga sa mga bata?
Ang nangangalaga ba ay napapabilang sa mga propesyonal 
na organisasyon?
Ang pang-aabuso ba sa bata ay sinasabi sa mga magulang?
Ang nangangalaga ba ay mga nakasulat na kasunduan 
at malinaw na nakikipag-ugnayan sa ekspektasyon at
pulisiya ng programa?
Ang nangangalaga ba ay may listahan ng sanggunian 
ng mga kasulukuyan at nakaraang mga kliente?

Mga Sentro para sa Bata ay lisensyado upang magbigay ng
pangangalaga para sa mga bata sa isang grupo. Ang mga lugar,
malaki o maliit, ay makakapagbigay ng isang full- or part-time
na programa para sa mga sanggol, preschool, o ang may edad 
na pwede ng makapasok sa programa ng paaralan. Maaari
silang maging malaya sa pinamamahalaan o ang kumunekta 
sa paaralan, simbahan, negosyo, o sa iba pang organisasyon.
Minimo sa pagkuha ng istandard sa lisensya ay ang mga:

Ang ilan sa mga dapat ikonsidera ay ang pagpili ng 
kalidad sa pangangalaga ng isang bata ang ang mga:
- Ano ang lebel ng educaksyon ng mga nagbibigay 

ng pangangalaga sa bata?
- Malaki ba ang espasyo, maaliwalas, kaakit-akit, 

at magkaka-interes ang mga bata?
- Pinapayagan ba ng kapaligiran ang mga aktibidad na 

may kinalaman sa paglalaro sa loob at labas ng lugar?

Nakakatanda**   Mga Bata

1 4 Sanggol (pagpanganak 24 buwan)

1 12 Preschool (2-6 taong gulang)

1 14 Na may edad na makakapasok na
sa paaralan* (6-14 taong gulang)

Nakakatanda   Mga Bata
2 12 hindi hihigit sa 4 na sanggol

(pagkapanganak - 24 buwan)

2 14 hindi hihigit sa 3 na sanggol at
kahit 2 gulang para makapasok sa
paaralan* (humigit 6 na taong gulang)

CHECKLIST NG QUALITY CHILD CARE
Children's Home Society of California’s (CHS) Resource and 
Referral (R&R) Program ay nagbibigay ng child care referral sa
mga magulang sa loob ng CHS's na nakatalaga sa lugar nang
pinagse-serbisyuhan sa lahat ng mga magulang na humuhiling ng
serbisyo kahit na ano pa ang lebel ng kanilang kita at iba pang
kinakailangan. Ang mga referrals ang ibinibigay sa mga magulang
tuon sa kanilang partikular na pangangailangan. Ang CHS ay
nagtutuon sa mga lugar na nangangalaga sa bata, mga lugar na
nangangalaga sa bata na hindi na nangangailangan ng lisensya,
at ang lisensyadong pamilyang nangangalaga ng mga bata.

Upang mapataas ang kalidad ng pangangalaga sa mga 
bata, ang CHS ay:
- Tutulungan ang mga magulang na maghanap ng

mangangalaga ng bata, pero hindi na magbibigay
ng rekomendasyon.

- Magbibigay ng nakasulat na kasunduan tungkol 
sa pagpili ng kalidad ng pangangalaga ng bata.

- Irekomenda na ang mga magulang ay bumisita sa
pasilidad bago gumawa ng desisyon.

- Paalalahan ang mga magulang sa kanilang karapatan 
na basahing maigi ang lisensya at impormasyon ng
mga namumuno ng pasilidad.

- Ipanatilihin na lihim ang laat ng impormasyon na
natanggap mula sa magulang.

- Patakbuhin ang lahat ng programa at serbisyo base
sa CHS Hindi-Diskriminasyon Patakaran.

Ang CHS ay may karapatang hindi ituloy ang referrals 
sa isang nangangalaga ng bata kung:
- Ang lisensya, alagad ng batas, at iba pang ahensayang

nagpapanatili ng regularidad ay may natanggap na reklamo
mula sa pagkakakdawit sa kalusugan, kaligtasan, o sa taong
may karapatan sa mga bata; o sa aksyon na maaaring
magdawit sa pangangalaga at serbisyo sa mga bata.

- Ang CHS ay pinaaalahanan sa isang tumatakbong 
imbestigasyon tungkol sa kalusugan, kaligtasan, at
personal na karapatan sa mga bata; o aksyon na maaring
magdawit sa pangangalaga at serbisyo sa mga bata. 

- Ang CHS ay nakakatanggap ng reklamo mula sa kalusugan,
kaligtasan, o kapakanan ng bata at ang CHS ay naghihintay
ng isang tugon mula sa lokal na nagbibigay ng lisensya
patungkol sa resulta ng nangyaring pagrereklamo. 

- Ang CHS ay inaabisuhan tungkol sa Community Care
Licensing (CCL) na nagbibigay ng probationary na
lisensya o pagpaparusang planong aksyon, o ang 
lisensya ay sinuspende o binawi. 

Ayon sa batas ng Estado ng California, ang CHS ay
matatanggal sa referral databas bilang isang lisensyadong
pasilidad na nangangalaga ng bata na binigyan ng
pagpapawalang-bisa ng lisensya, pansamantalang pag 
suspende ng utos, o napapaloob sa isang kaparusahan.

Ang CHS ay aabisuhan ang tagabigay ng sulat kung saan
nagdedetermina sa CHS na hindi na ituloy ang referrals 
sa tagabigay dahil sa isa sa mga nakasulat sa itaas.

PANG-ADULTONG SA BATA RATIO

KALUSUGAN AT SEGURIDAD

ESTILONG PANG-PERSONAL NG NANGANGALAGA

PATAKARAN REFERRAL PANGANGALAGA NG BATA

ANG TAMANG PAGPILI PARA SA IYONG ANAK

TRUSTLINE
Maaari din na gamitin ng isang agulang ang Trustline upang
makita ang bakgrawnd na impormasyon patungkol sa mga
nangangalaga na hindi na kinakailangan pang bigyan ng
Estado ng California na mabigyan ng lisensya. Trustline, ay
isang pampublikong rehistrado sa California Department of
Social Services at ang Child Care Resource and Referral Network,
ay napapalooban ng mga nangangalaga na nagsumite ng
kanilang fingerpirints sa Department of Justice at walang
nangyaring pag-aalis ng karapatan dahil sa child abuse na mga
report o mga kriminal na pagkakakulon sa California. Ang
mga ito “license-exempt” na tagapagtustos ay napapalooban
ng: (1) pangangalaga ng isang nangangalaga sa loob ng
isang bahay (yaya, kaibigan, o kamag-anak) nagbibigay 
ng pangangalaga sa bata sa sariling bahay (2) pangangalaga
sa bahy kung saan ang nangangalaga ay nagbibigay ng 
pangangalaga sa kanilang bahay para sa mga bata na may
nag-iisang miyembro ng pamilyang nasa tabi nila. Ang ilan
ay nasa bago at pagkatapos ng mga programa sa paaralan 
ay maarin rin na maging hindi masaklaw sa pagbibigay ng
lisenya. Para sa dagdag impormasyon tungkol sa Trustline,
tawagan lamaang ang aming opisina sa numerong nakasulat 
sa likod ng palyetong ito.

Nakakatanda   Mga Bata

1 4 mga sanggol (pagka-panganak 24 buwan)

1 6 hindi hihigit sa 3 sanggol

1 8 hindi hihigit sa 2 sanggol at kahit 
2 gulang para makapasok sa paaralan*
(humigit 6 taong gulang)

ANG PROPESIYONALISMO NG NANGANGALAGA

May karapatan at responsibilidad kang humiling ng
partikular na impormasyon tungkol sa lisensyadong lugar 
na nangangalaga sa bata o lugar galing sa Community Care
Licensing, California Department of Social Services. Tawagan
ang CHS para sa partikular na numero ng telepono at lokasyon
sa pagbibigay ng lisensya sa opisina ng iyong komunidad.

Ipagpatuloy ang pag monitor ng pangangalaga sa bata sa
lahat ng oras. May karapatan kang bumisita sa pasilidad sa
lahat ng oras. May karapatan kang pumunta sa pasilidad na
nangangalaga ng bata ng hindi nagpapasabi o kung nandoon
man o wala ang bata. Ang paggawa ng mga ganoong pagbisita
ay isa sa mga paraas upang makita mo sa iyong sarili kung
anong klase ng pangangalaga ang natatanggap ng iyong
anak. Ipagpatuloy ang pag-usisa sa kaligtasan ng lugar ng
nangangalaga ng bata at isangguni sa nangangalaga ang
mga gusto mong sabihin. Kung hindi mo mareresolba ang
reklamo sa nangangalaga, sabihin ang iyong nais ipahiwatig
sa Community Care Licensing, Department of Social Services.
Tandaan, ikaw ay may pinal na responsibilidad sa pangangalaga
sa iyong anak at ang karapatan na baguhin ang nagbibigay
ng pangangalaga sa bata kung saan ikaw ang may malasakit
sa kabutihan ng iyong anak o ang kanyang kaligayahan.

Ang nangangalaga ba ay sensitibo sa pangangailangan ng
mga bata, mapagmahal at may respeto sa mga bata?
Ang nangangalaga ba ay nagbibigay sa bawat bata ng
sapat na atensyon?
Ang nangangalagay ay tinatrato ang bawat bata sa positibong
paraan na bubuo sa kanyang pagtitiwala sa sarili? Halimbawa,
ang nangangalaga ba ay nakikihalubilo ng may respeto sa mga
bata, sa pamamagitan ng positibong tono ng pananalita?
Ang nangangalaga ba ay may matatag ngunit mapagmahal
na tugon na dumisiplina? (Tala: Pisikal na parusa, pagsampal,
panghihiya, pagpapabaya, paghihiganti, mental na pangaabuso
o naglalapat ng parusa at panghihimasok sa pang araw-araw na
pamumuhay gaya ng pag kain, pag tulog, o ang mga eliminasyon
ay striktong pinagbabwal sa lisensyadong pasilidad.)
Ang nangangalaga ba nakahandang makipagdiskusyon
sayo tungkol sa iyong anak, at ang mga magulang ba
ay gusto din na bumisita ng hindi nagpapasabi?
Ang nangangalaga ba ay tumatanggap sa iyong 
kultural at pag-uugali ng pamilya?




