
Những Câu Hỏi Cần Đặt Ra Khi Tìm Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ 
Bằng cách nào tôi sẽ biết được dịch vụ này phù hợp với gia đình tôi? 

Liệu con tôi sẽ được an toàn và khỏe 

mạnh? 
 Liệu sẽ có cùng một người chăm sóc

con tôi thường xuyên?

 Có sổ tay gia đình giải thích về các

chính sách (chẳng hạn như hướng dẫn

và kỷ luật) hay không?

 Có các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành 

mạnh được cung cấp hay không? 

 Có bao nhiêu trẻ được chăm sóc hàng

ngày trong chương trình?

Liệu môi trường này sẽ cho phép 

con tôi học hỏi và phát triển hay 

không? 
 Môi trường này có sạch sẽ, thoải mái

và thân thiện hay không?

 Có đủ không gian trong nhà và ngoài

trời để vận động và vui chơi hay

không?

 Có đủ tài liệu, sách vở và đồ chơi cho

trẻ em hay không?

Trẻ em và các gia đình có cảm thấy 

được chương trình hỗ trợ hay 

không? 
 Trẻ em và các gia đình có được nhân

viên chương trình chào đón hay 

không? 

 Các gia đình có được mời tham quan

và tham gia chương trình hay không?

 Chương trình liên lạc thường xuyên với

gia đình bằng cách nào?

Bạn có thể thấy mối quan hệ tích 

cực trong chương trình hay không? 
 Nhân viên chương trình có cười, nói

chuyện với và lắng nghe trẻ hay

không?

 Nhân viên chương trình có chơi với và

đọc sách cho trẻ hay không?

 Trẻ có chơi với nhau hay không?

Liệu sự phát triển của con tôi 

có được hỗ trợ? 
 Có một hoạt động thường nhật và các

hoạt động theo kế hoạch hay không?

 Liệu ngôn ngữ và văn hóa ở nhà của con

tôi sẽ được hỗ trợ?

 Có hạn chế thời gian xem TV, sử dụng máy

tính, và các màn hình khác hay không?

Nhân viên làm việc với con tôi có 

kinh nghiệm và trình độ gì? 
 Nhân viên chương trình đã chăm sóc

trẻ được bao lâu?

 Nhân viên chương trình được đào tạo

và giáo dục gì?

 Chương trình có tham gia sáng kiến

Spark của Oregon hay không?



Trước khi bạn tham quan chương trình chăm sóc trẻ em, hãy 

suy nghĩ về: 

Những điều quan trọng nhất đối với gia đình bạn khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ là gì? 

1. ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 




