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Cũng có thể tìm thấy các tài liệu và
Máy truyền tin, và thông tin về các chương
trình CHS trên trang mạng của chúng tôi
tại địa chỉ www.chs-ca.org.
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Để có thêm tài liệu về Chương Trình Giáo Dục
Gia ĐÌnh CHS, vui lòng gọi số (714) 712-7888.
Để biết thêm thông tin về Các Chương Trình Học
Tập và Giáo Dục Sớm CHS, gọi (888) CHS-4KIDS.
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LÖÏA CHOÏN CHÖÔNG TRÌNH THÍCH HÔÏP CHO GIA ÑÌNH QUYÙ VÒ

Choïn nôi giöõ treû laø moät trong nhöõng quyeát
ñònh quan troïng nhaát cuûa caùc baäc cha meï.
Seõ caàn phaûi coù thôøi gian ñeå tìm ñöôïc nôi
giöõ treû phuø hôïp nhaát vôùi con quyù vò, nhöng
vieäc tìm hieåu veà caùc hình thöùc dòch vuï
giöõ treû coù saün vaø theá naøo laø moät chöông
trình giöõ treû coù phaåm chaát toát seõ giuùp
quyù vò tìm ñöôïc chöông trình toát nhaát.

Children’s Home Society of California’s (CHS)
Cô Quan Dòch Vuï Phaùt Trieån Treû Em vaø Giöõ Treû
(Child Care and Development Services) ñaõ bieân
soaïn cuoán caåm nang naøy ñeå giuùp caùc quyù vò phuï
huynh ñaùnh giaù nhu caàu giöõ treû cuûa quyù vò vaø ñeå
giuùp quyù vò löïa choïn moät chöông trình ñaùp öùng
toát nhaát caùc nhu caàu ñoù.
Quyù vò neân tôùi thaêm caùc cô sôû giöõ treû taïi gia
hoaëc caùc trung taâm giöõ treû maø quyù vò ñang caân
nhaéc, vaø noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi seõ tröïc tieáp
vaø giaùn tieáp lieân quan tôùi vieäc chaêm soùc con quyù
vò. Caøng tôùi thaêm nhieàu cô sôû giöõ treû taïi gia vaø
trung taâm giöõ treû, quyù vò seõ caøng coù theå deã daøng
löïa choïn chöông trình toát nhaát cho con quyù vò hôn.
Taát caû caùc cô sôû giöõ treû taïi gia vaø trung taâm giöõ
treû ñeàu phaûi coù giaáy pheùp haønh ngheà do Tieåu Bang
California caáp. Vieäc caáp giaáy pheùp haønh ngheà laø
nhaèm muïc ñích baûo ñaûm duy trì caùc tieâu chuaån toái
thieåu veà söùc khoûe vaø an toaøn cho vieäc baûo veä treû
em. Tuy nhieân, chæ rieâng vieäc caáp giaáy pheùp haønh
ngheà vaãn chöa ñuû ñeå baûo ñaûm phaåm chaát cuûa cô
sôû giöõ treû taïi gia hoaëc trung taâm giöõ treû. Quyù vò laø
ngöôøi coù söï nhìn nhaän chính xaùc nhaát trong vieäc
ñaùnh giaù moät chöông trình giöõ treû coù phuø hôïp vôùi
con mình hay khoâng.
Neáu quyù vò caàn theâm tin töùc ñeå giuùp choïn moät
chöông trình giöõ treû, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng cuûa
chuùng toâi taïi soá ñieän thoaïi ghi ôû maët sau cuûa tôø
thoâng tin naøy.
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Caùc Truï Sôû Chính cuûa Coâng Ty
(Corporate Headquarters)

San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

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

Long Beach

Yuba City

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

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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Camarillo
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Ñeå Nhaän Child Care and Development Services
(Caùc Dòch Vuï Phaùt Trieån vaø Chaêm Soùc Treû Em),
xin goïi soá (888) CHS-4KIDS hoaëc moät trong caùc
vaên phoøng sau ñaây cuûa CHS:
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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org
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Mặc dù chúng tôi muốn cung cấp thông tin chính xác
và cập nhật, một số thông tin có thể đã thay đổi kể
từ khi tờ thông tin này được in ra.
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Ñeå nhaän theâm caùc taøi lieäu cuûa CHS Family
Education Program (Chöông Trình Giaùo Duïc
Gia Ñình CHS), xin goïi soá (714) 712-7888.
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

choïn nôi giöõ treû

LÖÏA CHOÏN CHÖÔNG TRÌNH THÍCH HÔÏP CHO GIA ÑÌNH QUYÙ VÒ

Choïn nôi giöõ treû laø moät trong nhöõng quyeát
ñònh quan troïng nhaát cuûa caùc baäc cha meï.
Seõ caàn phaûi coù thôøi gian ñeå tìm ñöôïc nôi
giöõ treû phuø hôïp nhaát vôùi con quyù vò, nhöng
vieäc tìm hieåu veà caùc hình thöùc dòch vuï
giöõ treû coù saün vaø theá naøo laø moät chöông
trình giöõ treû coù phaåm chaát toát seõ giuùp
quyù vò tìm ñöôïc chöông trình toát nhaát.

Children’s Home Society of California’s (CHS)
Cô Quan Dòch Vuï Phaùt Trieån Treû Em vaø Giöõ Treû
(Child Care and Development Services) ñaõ bieân
soaïn cuoán caåm nang naøy ñeå giuùp caùc quyù vò phuï
huynh ñaùnh giaù nhu caàu giöõ treû cuûa quyù vò vaø ñeå
giuùp quyù vò löïa choïn moät chöông trình ñaùp öùng
toát nhaát caùc nhu caàu ñoù.
Quyù vò neân tôùi thaêm caùc cô sôû giöõ treû taïi gia
hoaëc caùc trung taâm giöõ treû maø quyù vò ñang caân
nhaéc, vaø noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi seõ tröïc tieáp
vaø giaùn tieáp lieân quan tôùi vieäc chaêm soùc con quyù
vò. Caøng tôùi thaêm nhieàu cô sôû giöõ treû taïi gia vaø
trung taâm giöõ treû, quyù vò seõ caøng coù theå deã daøng
löïa choïn chöông trình toát nhaát cho con quyù vò hôn.
Taát caû caùc cô sôû giöõ treû taïi gia vaø trung taâm giöõ
treû ñeàu phaûi coù giaáy pheùp haønh ngheà do Tieåu Bang
California caáp. Vieäc caáp giaáy pheùp haønh ngheà laø
nhaèm muïc ñích baûo ñaûm duy trì caùc tieâu chuaån toái
thieåu veà söùc khoûe vaø an toaøn cho vieäc baûo veä treû
em. Tuy nhieân, chæ rieâng vieäc caáp giaáy pheùp haønh
ngheà vaãn chöa ñuû ñeå baûo ñaûm phaåm chaát cuûa cô
sôû giöõ treû taïi gia hoaëc trung taâm giöõ treû. Quyù vò laø
ngöôøi coù söï nhìn nhaän chính xaùc nhaát trong vieäc
ñaùnh giaù moät chöông trình giöõ treû coù phuø hôïp vôùi
con mình hay khoâng.
Neáu quyù vò caàn theâm tin töùc ñeå giuùp choïn moät
chöông trình giöõ treû, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng cuûa
chuùng toâi taïi soá ñieän thoaïi ghi ôû maët sau cuûa tôø
thoâng tin naøy.

TYÛ LEÄ GIÖÕA SOÁ NGÖÔØI LÔÙN VAØ SOÁ TREÛ EM
Moät yeáu toá quan troïng caàn xem xeùt khi löïa choïn nôi giöõ treû laø tyû leä
giöõa soá ngöôøi lôùn vaø soá treû em.
Caùc Cô Sôû Giöõ Treû Taïi Gia Coù Qui Moâ Nhoû (Small Family Child Care
Homes) ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà giöõ treû cho toái ña 8 treû em,
trong ñoù bao goàm caû con rieâng döôùi 10 tuoåi cuûa ngöôøi giöõ treû.
Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp laø:

LÖÏA CHOÏN PHUØ HÔÏP CHO CON QUYÙ VÒ

Moät soá yeáu toá hoaëc caâu hoûi quan troïng caàn phaûi ñöôïc
caân nhaéc tröôùc khi choïn nôi giöõ treû coù phaåm chaát toát laø:
- Trình ñoä hoïc vaán cuûa nhöõng ngöôøi cung caáp dòch
vuï giöõ treû nhö theá naøo?
- Khu vöïc ñoù coù an toaøn, saùng suûa, haáp daãn,
vaø thuù vò ñoái vôùi treû em hay khoâng?
- Moâi tröôøng coù cho pheùp toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng
vui chôi caû beân trong vaø beân ngoaøi nhaø khoâng?

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
1
40
1
60
1
80
1
12
1
12

Caùc Cô Sôû Giöõ Treû Taïi Gia Coù Qui Moâ Lôùn (Large Family Child Care
Homes) ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà cung caáp dòch vuï giöõ treû
cho toái ña laø 14 treû em, trong ñoù bao goàm caû con rieâng döôùi 10 tuoåi
cuûa ngöôøi chaêm soùc. Khi troâng giöõ hôn 6 ñöùa treû, phaûi coù nhaân vieân
trôï giuùp ngöôøi chaêm soùc treû. Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp
giaáy pheùp haønh ngheà laø:

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
2
12
1
12
2
14
1
12
1
12

TRUSTLINE

Caùc baäc cha meï coù theå söû duïng TrustLine ñeå tìm hieåu lyù lòch
cuûa nhöõng ngöôøi chaêm soùc maø Tieåu Bang California hieän khoâng
yeâu caàu baét buoäc phaûi coù giaáy pheùp haønh ngheà. TrustLine,
cơ quan đăng ký công cộng do Ty Xã Hội California (California
Department of Social Services) và Mạng Lưới Giới Thiệu và Nguồn
Trợ Giúp Giữ Trẻ quản lý. Cơ quan có các nhân viên giữ trẻ đã nộp
hồ sơ lăn tay cho Sở Tư Pháp và không có hồ sơ ngược đãi trẻ
em hoặc phạm tội hình sự tại California. Caùc cô sôû giöõ treû “ñöôïc
mieãn giaáy pheùp haønh ngheà” bao goàm: (1) giöõ treû taïi gia, trong
ñoù ngöôøi chaêm soùc (vuù em, ngöôøi troâng treû, baïn beø, hoaëc ngöôøi
thaân) troâng giöõ ñöùa treû taïi nhaø cuûa ñöùa treû vaø (2) giöõ treû taïi
gia, trong ñoù ngöôøi chaêm soùc cung caáp dòch vuï giöõ treû ngay
taïi nhaø mình chæ cho nhöõng treû em trong moät gia ñình duy nhaát
ngoaøi gia ñình rieâng cuûa hoï. Moät soá chöông trình tröôùc giôø hoïc
vaø sau giôø hoïc cuõng coù theå ñöôïc mieãn giaáy pheùp haønh ngheà.
Ñeå bieát theâm chi tieát veà TrustLine, xin goïi vaên phoøng cuûa
chuùng toâi taïi soá ñieän thoaïi ghi ôû maët sau cuûa tôø thoâng tin naøy.

Treû sô sinh (sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
Khoâng quaù 3 treû sô sinh
Khoâng quaù 2 treû sô sinh vaø
ít nhaát laø 2 treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc*
(trên 6 tuoåi)

Khoâng quaù 4 treû sô sinh
(sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
Khoâng quaù 3 treû sô sinh vaø
ít nhaát laø 2 treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc*
(trên 6 tuoåi)

Caùc Trung Taâm Giöõ Treû (Child Care Centers) ñöôïc caáp giaáy pheùp
haønh ngheà ñeå cung caáp dòch vuï giöõ treû cho treû em trong moät moâi
tröôøng sinh hoaït theo nhoùm. Cho duø lôùn hay nhoû, caùc trung taâm ñeàu
coù theå cung caáp caùc chöông trình baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian
daønh cho treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc, treû em ôû löùa tuoåi tröôùc khi ñi hoïc,
hoaëc treû sô sinh. Caùc trung taâm naøy coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp hoaëc
lieân keát vôùi moät tröôøng hoïc, nhaø thôø, cô sôû kinh doanh, hoaëc toå chöùc
khaùc. Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà laø:

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
1
40 Treû sô sinh (sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
1
12 Treû em tröôùc tuoåi ñi hoïc (2 tôùi 6 tuoåi)
1
14 Treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc* (6 tôùi 14 tuoåi)
* Moät ñöùa treû coù theå tham gia chöông trình maãu giaùo (keå caû treû em 9 thaùng tuoåi vaø 4
tuoåi). Neáu coù 2 ñöùa treû ôû löùa tuoåi ñi hoïc, caùc cô sôû giöõ treû taïi gia coù qui moâ nhoû coù theå
troâng giöõ 8 ñöùa treû (thay vì 6), coøn caùc cô sôû giöõ treû taïi gia coù qui moâ lôùn coù theå troâng
giöõ 14 ñöùa treû (thay vì 12).
* * Ngöôøi lôùn phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän veà trình ñoä naêng löïc theo qui ñònh cuûa Cô Quan
Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng.

DANH SAÙCH ÑAÙNH DAÁU NHÖÕNG MUÏC CAÀN THIEÁT
ÑEÅ TÌM DÒCH VUÏ GIÖÕ TREÛ COÙ PHAÅM CHAÁT TOÁT
SÖÙC KHOÛE VAØ AN TOAØN

TÍNH CHUYEÂN NGHIEÄP CUÛA NGÖÔØI CHAÊM SOÙC

Cô sôû ñoù coù ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà hay khoâng?
Coù baûo ñaûm tyû leä thích hôïp giöõa soá ngöôøi lôùn/treû em khoâng?
Khung caûnh coù saùng suûa vaø haáp daãn khoâng, coù khoâng gian thích
hôïp cho caùc hoaït ñoäng vui chôi yeân tónh vaø hoaït naùo caû beân
trong vaø beân ngoaøi nhaø hay khoâng?
Coù nhöõng nôi an toaøn ñeå nguû tröa hay khoâng?
Nhìn chung cô sôû ñoù coù saïch seõ khoâng (nhaø veä sinh
vaø caùc khu vöïc thay taõ, beáp, caùc khu vui chôi) vaø vieäc
röûa tay coù ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân hay khoâng?
Taát caû caùc khu vöïc coù ñöôïc boá trí ñeå traùnh cho
treû em nghòch phaù vaø khoâng coù caùc moái nguy
hieåm hay khoâng, vaø taát caû caùc trang thieát bò coù
an toaøn vaø ñang hoaït ñoäng toát hay khoâng?
Coù maùy baùo ñoäng khoùi hieän ñang hoaït ñoäng, bình daäp löûa,
vaø moät boä ñoà sô cöùu khoâng?
Baûn keá hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp khaån caáp
coù ñöôïc nieâm yeát vaø taäp luyeän khoâng?
Moãi ñöùa treû coù theû lieân laïc trong tröôøng hôïp khaån caáp khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù baûo hieåm traùch nhieäm
hoaëc mieãn tröø traùch nhieäm hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc hoaëc nhaân vieân trung taâm
coù thöôøng xuyeân tham gia huaán luyeän sô cöùu
vaø hoài söùc tim phoåi (CPR) cho treû em khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc hoaëc trung taâm coù söû duïng gheá
xe an toaøn hoaëc daây ñeo an toaøn thích hôïp cho
moãi ñöùa treû khi chuyeân chôû caùc em hay khoâng?
Neáu cô sôû cung caáp ñoà aên, ñoà aên coù ñuû chaát vaø ñöôïc
cheá bieán cuõng nhö caát tröõ moät caùch an toaøn khoâng?

Ngöôøi chaêm soùc coù tham gia huaán luyeän veà phaùt trieån
treû em hoaëc giaùo duïc treû nhoû khoâng? (Thuû tuïc caáp
giaáy pheùp haønh ngheà ñònh ra caùc tieâu chuaån giaùo
duïc toái thieåu cho caùc giaùm ñoác vaø nhaân vieân cuûa
trung taâm giöõ treû; hieän taïi khoâng caàn phaûi tham gia
huaán luyeän neáu laø cô sôû caáp dòch vuï giöõ treû taïi gia.)

PHONG CAÙCH RIEÂNG CUÛA NGÖÔØI CHAÊM SOÙC
Ngöôøi chaêm soùc coù phaûi laø ngöôøi noàng haäu, löu taâm tôùi caùc nhu caàu cuûa treû
em, vaø laø ngöôøi ñoái xöû vôùi treû em moät caùch aâu yeám vaø toân troïng khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù ñích thaân löu yù tôùi töøng ñöùa treû hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù ñoái xöû vôùi töøng ñöùa treû moät caùch toát ñeïp ñeå giuùp caùc
em taïo döïng söï töï tin hay khoâng? Ví duï, trong giao tieáp, ngöôøi chaêm soùc
coù toân troïng treû em khoâng, baèng caùch söû duïng gioïng noùi vui veû?
Ngöôøi chaêm soùc coù phöông phaùp kyû luaät kieân quyeát nhöng vaãn ñaày tình yeâu
thöông khoâng? (Löu yù: Tuyeät ñoái nghieâm caáp aùp duïng bieän phaùp kyû luaät
baèng caùch ñaùnh ñaäp, ñaùnh roi, laêng maï, boû maëc, traû thuø, ngöôïc ñaõi veà
tinh thaàn, hoaëc laøm giaùn ñoaïn caùc sinh hoaït haøng ngaøy, thí duï nhö aên,
nguû, hoaëc ñi veä sinh taïi caùc cô sôû ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà.)
Ngöôøi chaêm soùc coù muoán baøn baïc vôùi quyù vò veà con quyù vò hay
khoâng, vaø caùc baäc phuï huynh coù theå tuøy yù tôùi thaêm vaøo baát
cöù luùc naøo maø khoâng phaûi baùo tröôùc hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù chaáp nhaän caùc quan ñieåm veà gia
ñình vaø vaên hoùa cuûa quyù vò hay khoâng?

Ngöôøi chaêm soùc coù tieáp tuïc caäp nhaät kieán thöùc baèng caùch tham
gia caùc chöông trình huaán luyeän vaø caùc buoåi hoäi thaûo hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù kinh nghieäm chaêm soùc treû em nhö theá naøo?
Ngöôøi chaêm soùc coù tham gia toå chöùc chuyeân nghieäp naøo khoâng?
Caùc phuï huynh coù ñöôïc cung caáp taøi lieäu veà caùc thuû tuïc baùo caùo caùc
tröôøng hôïp ngöôïc ñaõi treû em hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù söû duïng caùc vaên baûn thoûa thuaän vaø truyeàn ñaït
roõ raøng caùc yeâu caàu cuõng nhö chính saùch cuûa chöông trình khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù cung caáp moät danh saùch chöùng nhaän bao
goàm caùc khaùch haøng hieän taïi vaø tröôùc ñaây hay khoâng?
Quyù vò cuõng coù quyeàn vaø nghóa vuï yeâu caàu cung caáp tin töùc cuï theå veà moät
trung taâm giöõ treû hoaëc cô sôû giöõ treû taïi gia coù giaáy pheùp haønh ngheà do Cô
Quan Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng (Community Care Licensing),
Boä Dòch Vuï Xaõ Hoäi Tieåu Bang California (California Department of Social
Services) caáp. Xin goïi CHS ñeå bieát soá ñieän thoaïi vaø ñòa ñieåm cuï theå cuûa
vaên phoøng caáp giaáy pheùp haønh ngheà taïi coäng ñoàng cuûa quyù vò.
Luoân theo doõi caùc hoaït ñoäng ôû nôi giöõ treû cuûa quyù vò. Quyù vò coù quyeàn tôùi
cô sôû giöõ treû maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc vaøo baát kyø khi naøo con quyù
vò coù maët ôû ñoù. Nhöõng buoåi tôùi thaêm nhö theá naøy laø moät caùch ñeå töï tìm
hieåu xem con quyù vò ñang ñöôïc chaêm nom ra sao. Tieáp tuïc theo doõi tình
traïng an toaøn cuûa moâi tröôøng giöõ treû vaø noùi chuyeän vôùi ngöôøi chaêm soùc
veà baát kyø vaán ñeà naøo maø quyù vò thaáy vöôùng maéc. Neáu quyù vò khoâng theå
giaûi quyeát vaán ñeà phaøn naøn vôùi ngöôøi giöõ treû, haõy baùo caùo vöôùng maéc cuûa
quyù vò cho Cô Quan Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng, Boä Dòch Vuï
Xaõ Hoäi. Xin nhôù raèng, quyù vò laø ngöôøi coù traùch nhieäm chính ñoái vôùi vieäc
chaêm soùc con quyù vò vaø coù quyeàn thay ñoåi caùc cô sôû cung caáp dòch
vuï giöõ treû baát kyø khi naøo quyù vò lo ngaïi veà tình
traïng an laønh cuûa con quyù vò.

CHÍNH SAÙCH QUI ÑÒNH VEÀ GIÔÙI THIEÄU NÔI GIÖÕ TREÛ
Chương Trình Giới Thiệu và Cung Cấp Nguồn Trợ Giúp (R&R) của
Children's Home Society of California (CHS) cung cấp dịch vụ giới
thiệu nơi giữ trẻ cho các bậc phụ huynh trong phạm vi khu vực phục
vụ qui định của CHS. Đối tượng phục vụ là tất cả các bậc cha mẹ
muốn nhận dịch vụ, bất kể mức lợi tức, hoặc các tiêu chuẩn điều
kiện khác. Chương trình giới thiệu dịch vụ cho các bậc cha mẹ dựa
trên nhu cầu cụ thể của họ. CHS giới thiệu tới các trung tâm giữ
trẻ, các trung tâm giữ trẻ được miễn giấy phép hành nghề, và các
gia đình có giấy phép hành nghề giữ trẻ tại gia.
Ñeå khuyeán khích naâng cao phaåm chaát dòch vuï giöõ treû cho treû em,
CHS seõ:
- Giuùp caùc baäc cha meï tìm nôi giöõ treû, nhöng khoâng ñöa ra
caùc ñeà nghò.
- Cung caáp taøi lieäu veà vieäc löïa choïn dòch vuï giöõ treû coù phaåm chaát cao.
- Khuyeân caùc baäc cha meï neân tôùi xem caùc cô sôû giöõ treû tröôùc khi
quyeát ñònh choïn cô sôû naøo.
- Thoâng baùo cho caùc baäc cha meï veà quyeàn cuûa hoï trong vieäc
xem xeùt taøi lieäu veà vieäc caáp giaáy pheùp haønh ngheà cuûa caùc cô
sôû cung caáp dòch vuï giöõ treû.
- Giöõ baûo maät moïi thoâng tin maø phuï huynh cung caáp.
- Điều hành tất cả các chương trình và dịch vụ theo Chính Sách
Không Phân Biệt Đối Xử của CHS.
CHS coù quyeàn ngöøng giôùi thieäu tôùi moät cô sôû giöõ treû trong tröôøng hôïp:
- Cô quan caáp giaáy pheùp, cô quan thi haønh luaät phaùp hoaëc cô
quan ñieàu haønh khaùc ñöa ra khieáu naïi lieân quan tôùi söùc khoûe,
söï an toaøn hoaëc caùc quyeàn caù nhaân cuûa treû em, hoaëc nhöõng
hoaït ñoäng seõ aûnh höôûng tôùi vieäc chaêm soùc treû em hoaëc caùc
dòch vuï ñöôïc cung caáp cho treû em.
- CHS ñöôïc thoâng baùo veà moät cuoäc ñieàu tra thöôøng xuyeân lieân
quan tôùi söùc khoûe, söï an toaøn, hoaëc caùc quyeàn caù nhaân cuûa treû
em, hoaëc caùc hoaït ñoäng seõ aûnh höôûng tôùi vieäc chaêm soùc treû em
hoaëc caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp cho treû em.
- CHS nhaän ñöôïc khieáu naïi lieân quan tôùi söùc khoûe, söï an toaøn
hoaëc tình traïng an laønh cuûa moät ñöùa treû vaø CHS ñang chôø phuùc
ñaùp cuûa cô quan caáp giaáy pheùp taïi ñòa phöông veà keát quaû giaûi
quyeát khieáu naïi ñoù.
- CHS ñöôïc Community Care Licensing (CCL) thoâng baùo raèng cô
sôû giöõ treû ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà theo dieän hoaït ñoäng
coù quaûn cheá hoaëc ñang phaûi thöïc hieän moät keá hoaïch hieäu chænh,
hoaëc giaáy pheùp haønh ngheà cuûa hoï ñaõ bò ñình chæ hoaëc huûy boû.
Theo luaät Tieåu Bang California, CHS seõ loaïi ra khoûi cô sôû döõ lieäu
giôùi thieäu nhöõng cô sôû giöõ treû coù giaáy pheùp haønh ngheà ñaõ nhaän
ñöôïc leänh ngöøng hoaït ñoäng, taïm thôøi ñình chæ hoaït ñoäng hoaëc
ñang trong dieän hoaït ñoäng coù quaûn cheá.
CHS seõ göûi thö thoâng baùo cho cô sôû cung caáp dòch vuï bieát veà
vieäc CHS quyeát ñònh ngöøng giôùi thieäu tôùi cô sôû cung caáp dòch
vuï do moät trong caùc vaán ñeà noùi treân.

TYÛ LEÄ GIÖÕA SOÁ NGÖÔØI LÔÙN VAØ SOÁ TREÛ EM
Moät yeáu toá quan troïng caàn xem xeùt khi löïa choïn nôi giöõ treû laø tyû leä
giöõa soá ngöôøi lôùn vaø soá treû em.
Caùc Cô Sôû Giöõ Treû Taïi Gia Coù Qui Moâ Nhoû (Small Family Child Care
Homes) ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà giöõ treû cho toái ña 8 treû em,
trong ñoù bao goàm caû con rieâng döôùi 10 tuoåi cuûa ngöôøi giöõ treû.
Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp laø:

LÖÏA CHOÏN PHUØ HÔÏP CHO CON QUYÙ VÒ

Moät soá yeáu toá hoaëc caâu hoûi quan troïng caàn phaûi ñöôïc
caân nhaéc tröôùc khi choïn nôi giöõ treû coù phaåm chaát toát laø:
- Trình ñoä hoïc vaán cuûa nhöõng ngöôøi cung caáp dòch
vuï giöõ treû nhö theá naøo?
- Khu vöïc ñoù coù an toaøn, saùng suûa, haáp daãn,
vaø thuù vò ñoái vôùi treû em hay khoâng?
- Moâi tröôøng coù cho pheùp toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng
vui chôi caû beân trong vaø beân ngoaøi nhaø khoâng?

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
1
40
1
60
1
80
1
12
1
12

Caùc Cô Sôû Giöõ Treû Taïi Gia Coù Qui Moâ Lôùn (Large Family Child Care
Homes) ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà cung caáp dòch vuï giöõ treû
cho toái ña laø 14 treû em, trong ñoù bao goàm caû con rieâng döôùi 10 tuoåi
cuûa ngöôøi chaêm soùc. Khi troâng giöõ hôn 6 ñöùa treû, phaûi coù nhaân vieân
trôï giuùp ngöôøi chaêm soùc treû. Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp
giaáy pheùp haønh ngheà laø:

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
2
12
1
12
2
14
1
12
1
12

TRUSTLINE

Caùc baäc cha meï coù theå söû duïng TrustLine ñeå tìm hieåu lyù lòch
cuûa nhöõng ngöôøi chaêm soùc maø Tieåu Bang California hieän khoâng
yeâu caàu baét buoäc phaûi coù giaáy pheùp haønh ngheà. TrustLine,
cơ quan đăng ký công cộng do Ty Xã Hội California (California
Department of Social Services) và Mạng Lưới Giới Thiệu và Nguồn
Trợ Giúp Giữ Trẻ quản lý. Cơ quan có các nhân viên giữ trẻ đã nộp
hồ sơ lăn tay cho Sở Tư Pháp và không có hồ sơ ngược đãi trẻ
em hoặc phạm tội hình sự tại California. Caùc cô sôû giöõ treû “ñöôïc
mieãn giaáy pheùp haønh ngheà” bao goàm: (1) giöõ treû taïi gia, trong
ñoù ngöôøi chaêm soùc (vuù em, ngöôøi troâng treû, baïn beø, hoaëc ngöôøi
thaân) troâng giöõ ñöùa treû taïi nhaø cuûa ñöùa treû vaø (2) giöõ treû taïi
gia, trong ñoù ngöôøi chaêm soùc cung caáp dòch vuï giöõ treû ngay
taïi nhaø mình chæ cho nhöõng treû em trong moät gia ñình duy nhaát
ngoaøi gia ñình rieâng cuûa hoï. Moät soá chöông trình tröôùc giôø hoïc
vaø sau giôø hoïc cuõng coù theå ñöôïc mieãn giaáy pheùp haønh ngheà.
Ñeå bieát theâm chi tieát veà TrustLine, xin goïi vaên phoøng cuûa
chuùng toâi taïi soá ñieän thoaïi ghi ôû maët sau cuûa tôø thoâng tin naøy.

Treû sô sinh (sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
Khoâng quaù 3 treû sô sinh
Khoâng quaù 2 treû sô sinh vaø
ít nhaát laø 2 treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc*
(trên 6 tuoåi)

Khoâng quaù 4 treû sô sinh
(sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
Khoâng quaù 3 treû sô sinh vaø
ít nhaát laø 2 treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc*
(trên 6 tuoåi)

Caùc Trung Taâm Giöõ Treû (Child Care Centers) ñöôïc caáp giaáy pheùp
haønh ngheà ñeå cung caáp dòch vuï giöõ treû cho treû em trong moät moâi
tröôøng sinh hoaït theo nhoùm. Cho duø lôùn hay nhoû, caùc trung taâm ñeàu
coù theå cung caáp caùc chöông trình baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian
daønh cho treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc, treû em ôû löùa tuoåi tröôùc khi ñi hoïc,
hoaëc treû sô sinh. Caùc trung taâm naøy coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp hoaëc
lieân keát vôùi moät tröôøng hoïc, nhaø thôø, cô sôû kinh doanh, hoaëc toå chöùc
khaùc. Caùc tieâu chuaån toái thieåu ñeå ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà laø:

NGÖÔØI LÔÙN** TREÛ EM
1
40 Treû sô sinh (sô sinh tôùi 24 thaùng tuoåi)
1
12 Treû em tröôùc tuoåi ñi hoïc (2 tôùi 6 tuoåi)
1
14 Treû em ôû löùa tuoåi ñi hoïc* (6 tôùi 14 tuoåi)
* Moät ñöùa treû coù theå tham gia chöông trình maãu giaùo (keå caû treû em 9 thaùng tuoåi vaø 4
tuoåi). Neáu coù 2 ñöùa treû ôû löùa tuoåi ñi hoïc, caùc cô sôû giöõ treû taïi gia coù qui moâ nhoû coù theå
troâng giöõ 8 ñöùa treû (thay vì 6), coøn caùc cô sôû giöõ treû taïi gia coù qui moâ lôùn coù theå troâng
giöõ 14 ñöùa treû (thay vì 12).
* * Ngöôøi lôùn phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän veà trình ñoä naêng löïc theo qui ñònh cuûa Cô Quan
Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng.

DANH SAÙCH ÑAÙNH DAÁU NHÖÕNG MUÏC CAÀN THIEÁT
ÑEÅ TÌM DÒCH VUÏ GIÖÕ TREÛ COÙ PHAÅM CHAÁT TOÁT
SÖÙC KHOÛE VAØ AN TOAØN

TÍNH CHUYEÂN NGHIEÄP CUÛA NGÖÔØI CHAÊM SOÙC

Cô sôû ñoù coù ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà hay khoâng?
Coù baûo ñaûm tyû leä thích hôïp giöõa soá ngöôøi lôùn/treû em khoâng?
Khung caûnh coù saùng suûa vaø haáp daãn khoâng, coù khoâng gian thích
hôïp cho caùc hoaït ñoäng vui chôi yeân tónh vaø hoaït naùo caû beân
trong vaø beân ngoaøi nhaø hay khoâng?
Coù nhöõng nôi an toaøn ñeå nguû tröa hay khoâng?
Nhìn chung cô sôû ñoù coù saïch seõ khoâng (nhaø veä sinh
vaø caùc khu vöïc thay taõ, beáp, caùc khu vui chôi) vaø vieäc
röûa tay coù ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân hay khoâng?
Taát caû caùc khu vöïc coù ñöôïc boá trí ñeå traùnh cho
treû em nghòch phaù vaø khoâng coù caùc moái nguy
hieåm hay khoâng, vaø taát caû caùc trang thieát bò coù
an toaøn vaø ñang hoaït ñoäng toát hay khoâng?
Coù maùy baùo ñoäng khoùi hieän ñang hoaït ñoäng, bình daäp löûa,
vaø moät boä ñoà sô cöùu khoâng?
Baûn keá hoaïch thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp khaån caáp
coù ñöôïc nieâm yeát vaø taäp luyeän khoâng?
Moãi ñöùa treû coù theû lieân laïc trong tröôøng hôïp khaån caáp khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù baûo hieåm traùch nhieäm
hoaëc mieãn tröø traùch nhieäm hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc hoaëc nhaân vieân trung taâm
coù thöôøng xuyeân tham gia huaán luyeän sô cöùu
vaø hoài söùc tim phoåi (CPR) cho treû em khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc hoaëc trung taâm coù söû duïng gheá
xe an toaøn hoaëc daây ñeo an toaøn thích hôïp cho
moãi ñöùa treû khi chuyeân chôû caùc em hay khoâng?
Neáu cô sôû cung caáp ñoà aên, ñoà aên coù ñuû chaát vaø ñöôïc
cheá bieán cuõng nhö caát tröõ moät caùch an toaøn khoâng?

Ngöôøi chaêm soùc coù tham gia huaán luyeän veà phaùt trieån
treû em hoaëc giaùo duïc treû nhoû khoâng? (Thuû tuïc caáp
giaáy pheùp haønh ngheà ñònh ra caùc tieâu chuaån giaùo
duïc toái thieåu cho caùc giaùm ñoác vaø nhaân vieân cuûa
trung taâm giöõ treû; hieän taïi khoâng caàn phaûi tham gia
huaán luyeän neáu laø cô sôû caáp dòch vuï giöõ treû taïi gia.)

PHONG CAÙCH RIEÂNG CUÛA NGÖÔØI CHAÊM SOÙC
Ngöôøi chaêm soùc coù phaûi laø ngöôøi noàng haäu, löu taâm tôùi caùc nhu caàu cuûa treû
em, vaø laø ngöôøi ñoái xöû vôùi treû em moät caùch aâu yeám vaø toân troïng khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù ñích thaân löu yù tôùi töøng ñöùa treû hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù ñoái xöû vôùi töøng ñöùa treû moät caùch toát ñeïp ñeå giuùp caùc
em taïo döïng söï töï tin hay khoâng? Ví duï, trong giao tieáp, ngöôøi chaêm soùc
coù toân troïng treû em khoâng, baèng caùch söû duïng gioïng noùi vui veû?
Ngöôøi chaêm soùc coù phöông phaùp kyû luaät kieân quyeát nhöng vaãn ñaày tình yeâu
thöông khoâng? (Löu yù: Tuyeät ñoái nghieâm caáp aùp duïng bieän phaùp kyû luaät
baèng caùch ñaùnh ñaäp, ñaùnh roi, laêng maï, boû maëc, traû thuø, ngöôïc ñaõi veà
tinh thaàn, hoaëc laøm giaùn ñoaïn caùc sinh hoaït haøng ngaøy, thí duï nhö aên,
nguû, hoaëc ñi veä sinh taïi caùc cô sôû ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà.)
Ngöôøi chaêm soùc coù muoán baøn baïc vôùi quyù vò veà con quyù vò hay
khoâng, vaø caùc baäc phuï huynh coù theå tuøy yù tôùi thaêm vaøo baát
cöù luùc naøo maø khoâng phaûi baùo tröôùc hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù chaáp nhaän caùc quan ñieåm veà gia
ñình vaø vaên hoùa cuûa quyù vò hay khoâng?

Ngöôøi chaêm soùc coù tieáp tuïc caäp nhaät kieán thöùc baèng caùch tham
gia caùc chöông trình huaán luyeän vaø caùc buoåi hoäi thaûo hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù kinh nghieäm chaêm soùc treû em nhö theá naøo?
Ngöôøi chaêm soùc coù tham gia toå chöùc chuyeân nghieäp naøo khoâng?
Caùc phuï huynh coù ñöôïc cung caáp taøi lieäu veà caùc thuû tuïc baùo caùo caùc
tröôøng hôïp ngöôïc ñaõi treû em hay khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù söû duïng caùc vaên baûn thoûa thuaän vaø truyeàn ñaït
roõ raøng caùc yeâu caàu cuõng nhö chính saùch cuûa chöông trình khoâng?
Ngöôøi chaêm soùc coù cung caáp moät danh saùch chöùng nhaän bao
goàm caùc khaùch haøng hieän taïi vaø tröôùc ñaây hay khoâng?
Quyù vò cuõng coù quyeàn vaø nghóa vuï yeâu caàu cung caáp tin töùc cuï theå veà moät
trung taâm giöõ treû hoaëc cô sôû giöõ treû taïi gia coù giaáy pheùp haønh ngheà do Cô
Quan Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng (Community Care Licensing),
Boä Dòch Vuï Xaõ Hoäi Tieåu Bang California (California Department of Social
Services) caáp. Xin goïi CHS ñeå bieát soá ñieän thoaïi vaø ñòa ñieåm cuï theå cuûa
vaên phoøng caáp giaáy pheùp haønh ngheà taïi coäng ñoàng cuûa quyù vò.
Luoân theo doõi caùc hoaït ñoäng ôû nôi giöõ treû cuûa quyù vò. Quyù vò coù quyeàn tôùi
cô sôû giöõ treû maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc vaøo baát kyø khi naøo con quyù
vò coù maët ôû ñoù. Nhöõng buoåi tôùi thaêm nhö theá naøy laø moät caùch ñeå töï tìm
hieåu xem con quyù vò ñang ñöôïc chaêm nom ra sao. Tieáp tuïc theo doõi tình
traïng an toaøn cuûa moâi tröôøng giöõ treû vaø noùi chuyeän vôùi ngöôøi chaêm soùc
veà baát kyø vaán ñeà naøo maø quyù vò thaáy vöôùng maéc. Neáu quyù vò khoâng theå
giaûi quyeát vaán ñeà phaøn naøn vôùi ngöôøi giöõ treû, haõy baùo caùo vöôùng maéc cuûa
quyù vò cho Cô Quan Caáp Giaáy Pheùp Giöõ Treû Taïi Coäng Ñoàng, Boä Dòch Vuï
Xaõ Hoäi. Xin nhôù raèng, quyù vò laø ngöôøi coù traùch nhieäm chính ñoái vôùi vieäc
chaêm soùc con quyù vò vaø coù quyeàn thay ñoåi caùc cô sôû cung caáp dòch
vuï giöõ treû baát kyø khi naøo quyù vò lo ngaïi veà tình
traïng an laønh cuûa con quyù vò.

CHÍNH SAÙCH QUI ÑÒNH VEÀ GIÔÙI THIEÄU NÔI GIÖÕ TREÛ
Chương Trình Giới Thiệu và Cung Cấp Nguồn Trợ Giúp (R&R) của
Children's Home Society of California (CHS) cung cấp dịch vụ giới
thiệu nơi giữ trẻ cho các bậc phụ huynh trong phạm vi khu vực phục
vụ qui định của CHS. Đối tượng phục vụ là tất cả các bậc cha mẹ
muốn nhận dịch vụ, bất kể mức lợi tức, hoặc các tiêu chuẩn điều
kiện khác. Chương trình giới thiệu dịch vụ cho các bậc cha mẹ dựa
trên nhu cầu cụ thể của họ. CHS giới thiệu tới các trung tâm giữ
trẻ, các trung tâm giữ trẻ được miễn giấy phép hành nghề, và các
gia đình có giấy phép hành nghề giữ trẻ tại gia.
Ñeå khuyeán khích naâng cao phaåm chaát dòch vuï giöõ treû cho treû em,
CHS seõ:
- Giuùp caùc baäc cha meï tìm nôi giöõ treû, nhöng khoâng ñöa ra
caùc ñeà nghò.
- Cung caáp taøi lieäu veà vieäc löïa choïn dòch vuï giöõ treû coù phaåm chaát cao.
- Khuyeân caùc baäc cha meï neân tôùi xem caùc cô sôû giöõ treû tröôùc khi
quyeát ñònh choïn cô sôû naøo.
- Thoâng baùo cho caùc baäc cha meï veà quyeàn cuûa hoï trong vieäc
xem xeùt taøi lieäu veà vieäc caáp giaáy pheùp haønh ngheà cuûa caùc cô
sôû cung caáp dòch vuï giöõ treû.
- Giöõ baûo maät moïi thoâng tin maø phuï huynh cung caáp.
- Điều hành tất cả các chương trình và dịch vụ theo Chính Sách
Không Phân Biệt Đối Xử của CHS.
CHS coù quyeàn ngöøng giôùi thieäu tôùi moät cô sôû giöõ treû trong tröôøng hôïp:
- Cô quan caáp giaáy pheùp, cô quan thi haønh luaät phaùp hoaëc cô
quan ñieàu haønh khaùc ñöa ra khieáu naïi lieân quan tôùi söùc khoûe,
söï an toaøn hoaëc caùc quyeàn caù nhaân cuûa treû em, hoaëc nhöõng
hoaït ñoäng seõ aûnh höôûng tôùi vieäc chaêm soùc treû em hoaëc caùc
dòch vuï ñöôïc cung caáp cho treû em.
- CHS ñöôïc thoâng baùo veà moät cuoäc ñieàu tra thöôøng xuyeân lieân
quan tôùi söùc khoûe, söï an toaøn, hoaëc caùc quyeàn caù nhaân cuûa treû
em, hoaëc caùc hoaït ñoäng seõ aûnh höôûng tôùi vieäc chaêm soùc treû em
hoaëc caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp cho treû em.
- CHS nhaän ñöôïc khieáu naïi lieân quan tôùi söùc khoûe, söï an toaøn
hoaëc tình traïng an laønh cuûa moät ñöùa treû vaø CHS ñang chôø phuùc
ñaùp cuûa cô quan caáp giaáy pheùp taïi ñòa phöông veà keát quaû giaûi
quyeát khieáu naïi ñoù.
- CHS ñöôïc Community Care Licensing (CCL) thoâng baùo raèng cô
sôû giöõ treû ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp haønh ngheà theo dieän hoaït ñoäng
coù quaûn cheá hoaëc ñang phaûi thöïc hieän moät keá hoaïch hieäu chænh,
hoaëc giaáy pheùp haønh ngheà cuûa hoï ñaõ bò ñình chæ hoaëc huûy boû.
Theo luaät Tieåu Bang California, CHS seõ loaïi ra khoûi cô sôû döõ lieäu
giôùi thieäu nhöõng cô sôû giöõ treû coù giaáy pheùp haønh ngheà ñaõ nhaän
ñöôïc leänh ngöøng hoaït ñoäng, taïm thôøi ñình chæ hoaït ñoäng hoaëc
ñang trong dieän hoaït ñoäng coù quaûn cheá.
CHS seõ göûi thö thoâng baùo cho cô sôû cung caáp dòch vuï bieát veà
vieäc CHS quyeát ñònh ngöøng giôùi thieäu tôùi cô sôû cung caáp dòch
vuï do moät trong caùc vaán ñeà noùi treân.

