Các câu hỏi phổ biến để hỏi một nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc trẻ
Các chương trình chăm sóc trẻ có phẩm chất giúp trẻ em cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và chăm sóc. Các
chương trình đó hỗ trợ cho việc học và phát triển bằng cách xây dựng các mối quan hệ với gia đình và các nhà
giáo dục, và cung cấp một môi trường có sự tham gia và chăm sóc giúp trẻ em phát triển và trưởng thành.
Hãy dùng các câu hỏi này để hướng dẫn quý vị trong việc tìm nơi chăm sóc trẻ có phẩm chất phù hợp cho
các nhu cầu của quý vị và con quý vị.
CHI PHÍ VÀ TÌNH TRẠNG CÓ CHỖ TRỐNG

SỰ THỰC:

1. Quý vị có chỗ cho con tôi hay không? (nếu không thì có danh sách chờ
đợi hay không và chờ bao lâu mới có chỗ?)

Quý vị có thể chọn dịch vụ giữ
trẻ tại một trung tâm có giấy
phép hành nghề hoặc tại tư gia.
Một số người giữ trẻ tại gia có
liên hệ với một cơ quan có giấy
phép và những người khác thì
không có giấy phép. Chi phí
thay đổi tùy theo mỗi nơi.

2. Chi phí bao nhiêu? Có thêm lệ phí nào khác hay không? (yêu cầu
người giữ trẻ giải thích các chi phí phụ trội ví dụ như những ngày lễ,
ngày nghỉ bệnh, nếu đón con trễ hoặc các lệ phí đơn từ)
3. Có chỗ giữ trẻ được trợ cấp bởi chính phủ tại trung tâm này hay không?
4. Quý vị có nhận ghi danh giữ trẻ toàn thời gian và bán thời gian hay
không?
5. Giờ giấc gửi/đón trẻ có linh động hay không?

6. Những người giữ trẻ liên lạc với phụ huynh bằng cách nào và khi nào thì phụ huynh có thể đến viếng thăm?

SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN
1. Quý vị có giấy phép hành nghề hay không có giấy phép hành nghề?
2. Quý vị giữ bao nhiêu đứa trẻ?
3. Làm thế nào quý vị bảo đảm sức khỏe cho trẻ em? (ví dụ ngủ, sự sạch
sẽ)
4. Khi đứa trẻ bị bệnh thì sao? (ví dụ được cho về nhà hoặc cho uống thuốc)
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SỰ THỰC:
Các người giữ trẻ không có
giấy phép có thể không được
quyền chăm sóc cho hơn năm
đứa trẻ tại nhà của họ

5. Xin cho biết các biện pháp an toàn hiện có? (ví dụ bình cứu hỏa, máy báo động hỏa hoạn/thán khí, túi cứu
thương, cổng chận an toàn và các đồ che ổ điện)
6. Kế hoạch di tản khẩn cấp của quý vị là gì?
7. Quý vị có kế hoạch ứng phó cho trẻ em bị sốc phản vệ (anaphylaxis) do dị ứng nặng hay không?

THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

HÃY TÌM:

1. Quý vị cung cấp những loại thức ăn vặt và các bữa ăn nào?

Các thực đơn có bao gồm cả
4 nhóm thực phẩm.

2. Thực phẩm được chế biến tại chỗ hoặc được mangtừ bên ngoài vào?

3. Có một vài loại thực phẩm nào không được phép có tại nơi giữ trẻ hay không? (ví dụ, đậu hạt hoặc các chất
gây dị ứng khác)
4. Quý vị có thể đáp ứng nhu cầu về chế độ ăn uống của gia đình chúng tôi hay không?
5. Có tủ lạnh để trữ sữa mẹ và có lịch trình giờ giấc cho bú hay không?

HỌC HỎI VÀ VUI CHƠI

HÃY TÌM:

1. Con của tôi sẽ làm gì trong cả ngày?

• Một môi trường hỗ trợ cho
sự học hỏi của trẻ em thông
qua vui chơi và khám phá.

2. Các vật dụng vui chơi hỗ trợ cho việc học, sự sáng tạo và giao tiếp xã
hội như thế nào?
3. Quý vị khuyến khích cả việc chơi trong nhà và chơi ngoài trời như thế
nào? Thời gian ở ngoài trời là bao lâu?
4. Các truyền thống văn hóa khác nhau được đưa vào chương trình như
thế nào?

• Sự tham gia của gia đình
được hoan nghênh và
khuyến khích.

5. Những người trong gia đình tham gia trong chương trình bằng cách nào?
6. Việc gì diễn ra khi đứa trẻ giận dữ hoặc bực tức?

NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC CHUYÊN VIÊN ĐƯỢC HUẤN
LUYỆN
1. Nhân viên và những người cung cấp dịch vụ có các khả năng chuyên
môn hoặc họ được huấn luyện những gì? (ví dụ Chuyên viên Giáo dục
Ấu nhi Có Đăng Ký)
2. Tại nơi giữ trẻ, có ai có bằng chứng nhận về Cứu cấp Hồi sinh Tim Phổi
(CPR) và Sơ Cứu hay không?
3. Điều gì diễn ra khi nhân viên hoặc người giữ trẻ bị bệnh hoặc đi vắng?
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HÃY TÌM:
Nhân viên hoặc nơi giữ trẻ
nào có khả năng chuyên môn
và được huấn luyện liên quan
đến vấn đề làm việc với trẻ
em.

