
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Đơn xin Cơ sở Thí điểm 

Nhà Cung cấp Dịch vụ Tại nhà & Trung tâm Nhỏ 
 

Tổng quan  
 Vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, các cử tri ở Quận Multnomah đã ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ dự luật 
"Chương trình Trường Mầm non cho Tất cả". Việc phê duyệt Chương trình Giáo dục Mầm non cho 
Tất cả Trẻ em (Preschool for All - PFA) sẽ mang lại cho trẻ em 3 và 4 tuổi ở Quận Multnomah 
chương trình giáo dục mầm non  miễn phí, chất lượng cao, trải nghiệm chương trình giáo dục mầm 
non  đáp ứng về mặt văn hóa.  
 
 Kế Hoạch chi tiết  cho Chương trình Mầm Non cho Tất cả  đã được ban hành vào tháng 7 năm 
2020 và là khuôn khổ để triển khai chương trình. Kế hoạch này phản ánh hơn hai năm của quá 
trình hoạch định chính sách dựa trên cộng đồng duy nhất với gần 100 người, bao gồm các bậc cha 
mẹ, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia về mầm non, cùng nhau tạo nên 
một tầm nhìn cho chương trình mầm non ở Quận Multnomah.  
 
 Bộ phận Mầm non & Học Tập Sớm của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Quận Multnomah, trong vai trò là 
người quản trị của chương trình mới này, sẽ lựa chọn các Cơ Sở Thí Điểm thông qua quy trình nộp 
đơn xin này. Các Cơ Sở Thí Điểm sẽ nhận được hợp đồng  cho các suất đầu tiên thực hiện 
chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả  và sẽ giúp Quận Multnomah tinh chỉnh chi tiết chương 
trình cho sáng kiến mới mẻ này.  
 
Đơn xin này dành cho tất cả  các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà  và các trung tâm cơ sở đơn 
lẻ được cấp phép cho dưới 100 trẻ em.  
 
 Các tổ chức dựa vào cộng đồng, các khu học chính, trường công đặc cách, trường tư và các nhà 
cung cấp mầm non tại trung tâm có nhiều cơ sở HOẶC được cấp phép cho 100 trẻ em trở lên sẽ 
nộp đơn thông qua các quy trình riêng biệt. Vui lòng truy cập  trang mạng Trường Mầm Non cho 
Tất cả  để biết thêm thông tin. 
 
Các trường mầm non được chọn làm Cơ Sở Thí Điểm sẽ: 

●  Cung cấp trải nghiệm mầm non chất lượng cao,   hòa nhập, đáp ứng về mặt văn hóa cho 
trẻ em từ 3 đến 4 tuổi 

● Hợp tác và lắng nghe sâu sắc các gia đình, những người chính là giáo viên đầu tiên của 
con em họ, nhằm đảm bảo rằng trẻ em và gia đình nhận được sự hỗ trợ cần thiết và có 
được những trải nghiệm tích cực 

●  Cam kết sẽ cải tiến liên tục. Luôn duy trì tính linh hoạt và cởi mở đối với các phản hồi và 
thay đổi  

https://multco-web7-psh-files-usw2.s3-us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL-Preschool-for-All-Plan-July-2020.pdf
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-pilot-project
https://www.multco.us/dchs/preschool-all-pilot-project


● Hợp tác với Bộ phận Chương trình Mầm non & Học Tập Sớm để cung cấp các ý kiến đóng 
góp và phản hồi nhằm hoàn thiện các nguyên tắc hướng dẫn và hỗ trợ của chương trình 
Trường Mầm Non cho Tất cả  

 
 

 
 
 
 
Mục Tiêu & Giá Trị  
Chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả sẽ cung cấp cơ hội tiếp cận với trường mầm non miễn 
phí, có chất lượng cao, hòa nhập, đáp ứng về mặt văn hóa cho tất cả trẻ em từ 3 đến 4 tuổi ở 
Quận Multnomah. PFA sẽ là một hệ thống phân phối hỗn hợp bao gồm các nhà  cung cấp dịch vụ 
tại nhà , các trường học, trung tâm và các chương trình mầm non đa thế hệ. PFA sẽ phát triển theo 
thời gian, gia tăng số lượng nhà cung cấp và gia đình, cho đến khi hệ thống này được phổ biến 
rộng rãi sau khoảng 10 năm.  
 
 Chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả được thành lập dựa trên các giá trị về bình đẳng và 
công bằng chủng tộc. Người Da đen, người Bản địa và Trẻ em Da màu trải qua những bất bình 
đẳng có hệ thống bắt đầu từ trước khi ra đời trong suốt thời thơ ấu của các trẻ. Tác động của 
những sự bất bình đẳng này có thể được nhìn thấy trong các kết quả từ khi sinh ra cho đến cuối 
cuộc đời. Chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả là cơ hội để giải quyết một trong những lỗ 
hổng lớn trong tính liên tục của hệ thống giáo dục và các Cơ Sở Thí Điểm phải sẵn sàng cam kết 
tập trung vào sự bình đẳng chủng tộc như một phần công việc của họ. Cơ Sở Thí Điểm PFA sẽ 
được yêu cầu tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn, huấn luyện và thu thập dữ liệu để hỗ 
trợ sự phát triển của các nhà cung cấp trong các lĩnh vực về thành kiến ngầm, chống Người Da 
đen, tạo không gian khẳng định về văn hóa và hình thức kỷ luật khác biệt.  
 
Trường Mầm non dành cho Tất cả có kế hoạch phát triển lên tổng số 1100 chỗ trong năm học mầm 
non 2023-24. PFA sẽ mở thời gian nộp đơn xin cho các gia đình vào Mùa xuân  2023,  các suất 
học sẽ được cung cấp cho các gia đình vào đầu Mùa hè  2023  , và các chương trình mầm non sẽ 
bắt đầu vào tháng 9  năm 2023  .  
 
 Đơn xin gia đình sẽ được chấp nhận thông qua  hệ thống đăng ký trực tuyến  tập trung và quy 
trình  được quản lý bởi Trường Mầm non cho Tất cả  . Các gia đình  có ưu tiên sẽ được cung cấp 
suất học tại các Cơ sở Thí điểm. Các nhà cung cấp phải chấp nhận và ghi danh các gia đình 
phù hợp với họ. Các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà  và tại trung tâm hiện đang phục vụ các gia 
đình thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên của PFA sẽ làm việc với Bộ phận Mầm non & Học Tập 
Sớm về việc chăm sóc liên tục cho trẻ em đã ghi danh.  
 
 Các Cơ Sở Thí Điểm sẽ cung cấp các trải nghiệm mầm non có chất lượng cao, đáp ứng về mặt 
văn hóa,  hòa nhập cho trẻ em do họ chăm sóc. Các nhà cung cấp phải cam kết đảm bảo mối quan 
hệ tích cực với các gia đình, với trọng tâm cụ thể là Người Da Đen, Người Bản Địa và Gia Đình Da 
Màu. Cơ Sở Thí Điểm và các nhà giáo dục làm việc tại đó cần phải nhanh chóng đáp ứng phản hồi 
từ các gia đình.  
 
 Trường Mầm Non cho Tất cả là  một sáng kiến hoàn toàn mới  và các Cơ Sở Thí Điểm sẽ giúp 
Quận Multnomah cải tiến các chi tiết của chương trình. Các tổ chức và doanh nghiệp được chọn 



làm Cơ Sở Thí Điểm sẽ hợp tác chặt chẽ với các giảng viên Trường Mầm Non cho Tất cả cũng 
như các quản trị viên PFA để chia sẻ phản hồi và phát triển thêm các hướng dẫn và hỗ trợ của 
chương trình. Điều này sẽ đòi hỏi sự linh hoạt và các tổ chức nên mong đợi những thay đổi liên tục 
như một phần của quá trình học tập và lập kế hoạch thực hiện chương trình. 
 

 
 
Nhóm Đối Tượng Ưu Tiên & Khu Vực Dịch Vụ  
 Trẻ em từ 3 đến 4 tuổi có cha mẹ hoặc người giám hộ đang sống ở Quận Multnomah sẽ hội đủ 
điều kiện tham gia chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả.  Khi chương trình phát triển đến 
mức tận dụng sức chứa, trẻ em hiện có ít cơ hội tiếp cận nhất với các trải nghiệm học tập sớm chất 
lượng cao sẽ được ưu tiên. Trẻ em có gia đình gặp cản trở khi tiếp cận chương trình trường mầm 
non bao gồm:  

● Người Da Đen, Da Nâu, Thổ dân Mỹ Bản địa, và tất cả các Trẻ em Da Màu;  
● Trẻ em nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh;  
● Trẻ em chậm phát triển và khuyết tật;  
● Trẻ em sống trong hoặc có nguy cơ được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng 
● Trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp 
● Trẻ em đang trải qua tình trạng vô gia cư 

 
Các nhà cung cấp của chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả phải nằm trong Quận Multnomah. 
 

 
 
Ngân khoản tài trợ. 
 Kinh phí cho các Cơ Sở Thí Điểm sẽ được xác định bởi số lượng suất học đã ký hợp đồng và các 
dịch vụ được cung cấp cho các gia đình, bao gồm việc đưa đón và hỗ trợ bao bọc. PFA hiện ước 
tính tỷ lệ suất học như sau: 
 

●  Các suất học trong năm học/ngày học sẽ được tài trợ  ở mức $15,600  mỗi trẻ/mỗi năm. 
Các Cơ Sở phải cung cấp 6 giờ mỗi ngày và tối thiểu 900 giờ trong chương trình (tổng số 
giờ yêu cầu này được thiết kế để phù hợp với Cam Kết Trường Mầm Non).  

 
●  Các suất học quanh năm/cả ngày sẽ được tài trợ với mức $21,840 mỗi trẻ/mỗi năm.  Các 

Cơ Sở phải cung cấp 10 giờ mỗi ngày với tối đa bốn tuần lễ nghỉ trong năm dương lịch.  
 
Số tiền theo hợp đồng cuối cùng có thể được thương lượng với các nhà cung cấp tùy thuộc vào 
lịch biểu chương trình và dịch vụ cung cấp cho các gia đình.  
 

 
Quy định về Cơ sở Thí Điểm  
 Các Cơ Sở Thí Điểm sẽ  cung cấp trải nghiệm  mầm non chất lượng cao, hòa nhập, đáp ứng về 
mặt văn hóa cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi ở Quận Multnomah với sự hợp tác của gia đình các em. Các 
Cơ Sở Thí Điểm sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ phận Mầm non & Học Tập Sớm để cung cấp ý kiến 
đóng góp về các quy trình và hướng dẫn chương trình.  
 
 Nhà cung cấp người Da đen, người Bản địa và người Da màu rất được khuyến khích nộp đơn xin 
làm Cơ Sở Thí Điểm. Các gia đình đã liên tục thông báo tầm quan trọng của những nhà cung cấp 



dịch vụ phản ánh văn hóa và ngôn ngữ của họ. Trường Mầm Non cho Tất cả cam kết có một hệ 
thống đa dạng các nhà cung cấp dịch vụ mà cũng tương tự và giống như các trẻ em và gia đình 
được ghi danh vào chương trình. Các nhà cung cấp hiện không đáp ứng tất cả các yêu cầu được 
liệt kê dưới đây sẽ có cơ hội chia sẻ kế hoạch của họ để đáp ứng các yêu cầu này trong giai đoạn 
phân bổ của quy trình này.  
 
Yêu Cầu Cấp Phép   
 Các nhà cung cấp dịch vụ phải có giấy phép chăm sóc trẻ em đang hoạt động với Văn Phòng 
Chăm Sóc Trẻ Em của Tiểu Bang Oregon (State of Oregon Office of Child Care)  
 
Lịch Chương Trình 
Trường Mầm Non cho Tất cả tin rằng các gia đình có thể lựa chọn loại hình trải nghiệm học tập 
sớm phù hợp với nhu cầu của con em họ. Trường Mầm Non cho Tất cả sẽ bắt đầu với lịch biểu 
năm ngày mỗi tuần và học cả ngày. Những chỗ trống này dành cho trẻ em đi học đều đặn năm 
ngày mỗi tuần.  
 
Các Cơ Sở Thí Điểm được dự kiến sẽ cung cấp chương trình năm ngày mỗi tuần bằng cách sử 
dụng một trong các lịch biểu sau: 

● Cả Ngày (10 giờ)/Cả Năm (tháng 9 đến tháng 8 với tối đa 4 tuần lễ nghỉ)  
● Ngày Học (6 giờ)/Năm Học (900 giờ - yêu cầu hàng giờ là để phù hợp với Cam Kết Trường 

Mầm Non) 
 
 Lịch biểu cụ thể sẽ được phê duyệt trong quá trình ký hợp đồng. Một nhà cung cấp có lịch trình 
không phù hợp với những gì đã nêu ở trên vì các yêu cầu tài trợ khác hoặc mô hình kinh doanh 
của họ sẽ có cơ hội để chia sẻ những chi tiết đó trong giai đoạn phân bổ của quy trình này.  
 
Số Suất học Tối Thiểu 
 Các Cơ Sở Thí Điểm sẽ nhận được hợp đồng cho các Suất học trong  Chương trình Trường Mầm 
Non cho Tất cả. Các nhà cung cấp phải đăng ký số lượng suất học tối thiểu dựa trên loại hình cơ 
sở của họ. Các nhà cung cấp được khuyến khích xem xét số lượng suất học sẽ phù hợp với mô 
hình kinh doanh hoặc chương trình của họ và sẽ cho phép họ đáp ứng các quy định của Trường 
Mầm Non cho Tất cả, bao gồm mức lương cho đội ngũ nhân viên.  
 

● Các nhà cung cấp tại nhà phải đăng ký tối thiểu 4 suất học 
●  Các nhà cung cấp dịch vụ mầm non tại trung tâm phải đăng ký tối thiểu 10 suất học, với tối 

thiểu  10  suất học trong một lớp học. Các nhà cung cấp nên xem xét cẩn thận các yêu 
cầu về tiền lương dành cho Trường Mầm non cho Tất cả khi xác định có bao nhiêu 
suất học cần yêu cầu và bao nhiêu lớp học sẽ bao gồm các suất học PFA.  

 
 Các nhà cung cấp sẽ được yêu cầu xác định số lượng suất học Trường Mầm Non cho Tất cả tối 
thiểu được mong muốn, cũng như số lượng suất học tối đa mà họ đăng ký  trong giai đoạn phân bổ 
của quy trình này.   
 

Yêu Cầu Đào Tạo và Giáo Dục Nhân Viên   
Cho phép tạm miễn đáp ứng các quy định giáo dục những nhà cung cấp mà có thể chứng minh 
rằng họ có kế hoạch chi tiết để đạt được những cấp độ này trong vòng một năm.  

● Quy định hiện tại: 
○ Giáo viên/người giữ trẻ chính: Bước 7 trên Hê thống Đăng Ký Trực Tuyến Oregon 

hoặc Nhân viên Phát Triển Trẻ Em (Child Development Associate - CDA) 

https://oregonearlylearning.com/
https://oregonearlylearning.com/


○ Trợ lý/Phụ tá: Cấp 4 trên Hệ thống Đăng ký Trực tuyến Oregon (Oregon Registry 
Online - ORO) 

● Sau 2 năm tham gia Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả: 
○ Giáo viên/người giữ trẻ chính: Cấp 7.5 trên Hệ thống Đăng ký Trực tuyến Oregon 

(ORO) 
○ Trợ lý/Phụ tá: Cấp 5 trên Hệ thống Đăng ký Trực tuyến Oregon (ORO) 

● Trong 10 năm tới, Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả sẽ yêu cầu: 
○ Giáo viên/người giữ trẻ chính: Cấp 9 trên Hệ thống Đăng ký Trực tuyến (ORO) hoặc 

Bằng Cao đẳng AA 2 năm ngành giáo dục mầm non hoặc lĩnh vực liên quan 
○ Trợ lý/Phụ tá: Bước 7 trên Hệ thống Đăng Ký Trực Tuyến Oregon hoặc Nhân viên 

Phát Triển Trẻ Em Mầm Non 
 

Lương Nhân Viên 
 Cơ Sở Thí Điểm phải cam kết đáp ứng các yêu cầu về mức lương của chương trình Trường Mầm 
Non cho Tất cả. Đối với các Trung Tâm, các yêu cầu này phải được đáp ứng trong bất kỳ lớp học 
nào có chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả.  
 
Trường Mầm Non cho Tất cả định nghĩa một cách rộng rãi các trợ lý giáo viên mầm non, cũng như 
là tất cả nhân viên giảng dạy không phải giáo viên chính làm việc với trẻ em trong lớp học ở mô 
hình trung tâm hoặc trường học, hoặc làm việc với trẻ em ở mô hình tại nhà, bao gồm đội ngũ giáo 
viên có các chức danh như giáo viên phụ trách, nhân viên hỗ trợ nghỉ giải lao, hoặc trợ giảng giáo 
viên.  
 
 Cách tính lương bổng cho Trợ Lý Giáo Viên và Trợ Giảng được quy định theo dự luật trên lá phiếu 
và không thể linh hoạt thay đổi. Mức lương thực tế cho Trợ Lý Giáo Viên và Trợ Giảng sẽ được Bộ 
phận Mầm non & Học Tập Sớm tính toán hàng năm dựa trên  phương pháp nêu trong  Kế Hoạch 
Trường Mầm Non cho Tất cả.   
 

Mức lương tối thiểu của trợ lý/phụ tá 
Năm Lương Giờ 
2022 $19,91 
2023 $20,91 đến $21,48* 

*  Đây là ước tính dựa trên thông tin tốt nhất hiện có tại thời điểm phát hành đơn xin học.   Điều này 
sẽ được hoàn thành trước khi các suất học được phân bổ.  
 
 Mức lương của Giáo Viên Chính bao gồm mức lương tối thiểu và mức lương mục tiêu dựa trên 
trình độ huấn luyện/học vấn.  

Mức lương tối thiểu của người giữ trẻ/giáo viên 
chính 

Mức lương mục tiêu của người giữ 
trẻ/giáo viên chính  

Trình độ 
Chuyên 

môn 

Lương 
Năm 

Lương 
Giờ 

% lương 
mục tiêu 

tương ứng 

Lương 
Năm 

Lương 
Giờ 

% lương trung 
bình của giáo 
viên mẫu giáo 

Cấp 10/BA $58,470 $28.11 75% $77,960 $37.48 100% 

Cấp 9/AA 
$49,699.5

0 $23.89 75% $66,266 $31.86 85% 

Cấp 7 
$43,852.5

0 $21.08* 75% $58,470 $28.11 75% 

https://multco-web7-psh-files-usw2.s3-us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL-Preschool-for-All-Plan-July-2020.pdf
https://multco-web7-psh-files-usw2.s3-us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL-Preschool-for-All-Plan-July-2020.pdf


*  Đây là ước tính dựa trên thông tin tốt nhất hiện có tại thời điểm phát hành đơn xin học.   Điều này 
sẽ được hoàn thành trước khi các suất học được phân bổ.  
 
Phúc Lợi và Hỗ Trợ Nhân Viên   
Các Cơ sở Thí điểm cung cấp hỗ trợ và phúc lợi cho nhân viên làm việc trong các lớp học PFA và 
các cơ sở tại nhà, bao gồm: 

● Trả lương cho thời gian lập giáo án 
● Lương phép (nghỉ phép, nghỉ ốm, cá nhân) 
● Phúc Lợi Y Tế cho nhân viên toàn thời gian, chi trả ít nhất 50% chi phí cho cá nhân của nhân 

viên 
 
Hài Hòa Lao Động   
 Quận đánh giá cao các cơ quan làm việc để ngăn ngừa tranh chấp lao động, có thể dẫn đến việc 
ngừng làm việc hoặc tác động tiêu cực đến khả năng đạt được kết quả dự kiến của các chương 
trình của chúng tôi. Quận sẽ tìm cách làm việc với các nhà cung cấp cam kết tránh né các tranh 
chấp lao động làm gián đoạn các dịch vụ. 
 
Quy định về Công Nghệ 
 Bộ phận Giáo dục Mầm non & Học tập Sớm sẽ sử dụng  một đơn xin cho gia đình và phần mềm 
theo dõi việc ghi danh trực tuyến để điền và theo dõi các suất học PFA một cách tập trung. Hệ 
thống này sẽ được sử dụng bởi cả gia đình và nhà cung cấp tham gia chương trình Mầm non cho 
Tất cả. Các chương trình mầm non sẽ được yêu cầu tham gia đào tạo hệ thống, nhập thông tin và 
dữ liệu theo yêu cầu, đồng thời tuân thủ các thỏa thuận sử dụng dữ liệu và hệ thống công nghệ.  
 
Cải Tiến Liên Tục & Phát Triển Chuyên Môn   
Các nhà cung cấp của Cơ Sở Thí Điểm phải cam kết cải tiến chất lượng liên tục, bao gồm việc hợp 
tác chặt chẽ với giảng viên Trường Mầm Non cho Tất cả và tham gia vào các cơ hội phát triển 
nghề nghiệp  

 
Yêu Cầu Tham Gia cho Cơ Sở Thí Điểm   
Cơ Sở Thí Điểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây  khi tham gia chương trình Trường Mầm 
Non cho Tất cả:  
 
Cấu trúc & Dự kiến của Chương trình 

● Cơ Sở Thí Điểm sẽ cung cấp trải nghiệm mầm non chất lượng cao, hòa nhập, đáp ứng về 
mặt văn hóa cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi ở Quận Multnomah với sự hợp tác của gia đình các em. 

● Tạo ra một môi trường an toàn, tin cậy và thuộc về tất cả các trẻ em và gia đình, với sự tập 
trung cụ thể vào các trải nghiệm của Người Da đen, Người Bản địa và các Gia đình Người 
Da màu 

●  Tham gia vào hệ thống đơn xin học và ghi danh PFA. Các nhà cung cấp phải chấp nhận và 
ghi danh các gia đình phù hợp với họ.  

● Tuân thủ chính sách không đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn của Chương trình Giáo dục 
Mầm non cho Tất cả 

● Thực hiện chương trình giảng dạy phù hợp với các Hướng dẫn về Học tập Sớm và Mẫu 
giáo của Tiểu bang Oregon và hoàn thành các bài đánh giá phù hợp với sự phát triển.  

● Cung cấp tối thiểu sáu giờ mỗi ngày để trải nghiệm học tập sớm chất lượng cao, miễn phí, 
phù hợp với sự phát triển phản ánh các phương pháp thực hành hay nhất. 
 

 



Sự Tham gia và Hỗ trợ của Gia đình 
● Hỗ trợ các gia đình trong quá trình nộp đơn xin và ghi danh, bao gồm việc xác minh ngày 

sinh của từng đứa trẻ và địa chỉ của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp trong quận 
Multnomah County.    

● Cung cấp một môi trường thân thiện cho tất cả các gia đình.  
● Thu hút các bậc cha mẹ và thu thập thông tin từ họ với tư cách là các chuyên gia về con cái 

của họ.  
● Cung cấp cơ hội để gia đình tham gia có ý nghĩa trong chương trình. 
● Tạo cơ hội thường xuyên cho các gia đình để đưa ra phản hồi về trải nghiệm ở trường mầm 

non của họ.  
● Xem xét và nói chuyện với gia đình về các sàng lọc phù hợp với sự phát triển đã hoàn tất. 
● Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em và gia đình. 

 
Hoà nhập  

● Tạo một môi trường hòa nhập và bao gồm đầy đủ tất cả trẻ em.  
● Hợp tác với các huấn luyện viên PFA, Chương trình Mầm non Multnomah (Multnomah Early 

Childhood Program - MECP) và các chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần thời thơ ấu để tạo 
ra môi trường hòa nhập và tích cực cho tất cả trẻ em. 

● Tích hợp các mục tiêu, điều kiện thuận tiện và hỗ trợ của Kế hoạch Hỗ trợ Gia đình Cá 
nhân hóa (Individualized Family Support Plan - IFSP) vào tất cả các hoạt động đã được lên 
kế hoạch. 
 

Sự Tham gia của Cơ sở Thí điểm  
● Hợp tác chặt chẽ với các huấn luyện viên PFA tại Tài nguyên & Giới thiệu Chăm sóc Trẻ 

em của Trường Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood (CCR & R) để củng cố chương trình của 
quý vị 

● Phản hồi thông tin liên lạc từ PEL, CCR & R, MECP và Dịch vụ Doanh nghiệp Vi mô của 
Oregon (Micro Enterprise Service of Oregon - MESO) một cách kịp thời. 

● Làm việc chặt chẽ với nhân viên PEL hoặc MESO Navigator để ký hợp đồng, phát triển kinh 
doanh, lập hóa đơn và điều hướng hệ thống.  

● Thu thập và báo cáo dữ liệu theo yêu cầu. 
● Tham gia các cuộc họp của Cơ sở Thí điểm PFA và các cơ hội phát triển chuyên môn. 
● Phối hợp chặt chẽ với nhân viên PEL để đưa ra ý kiến đóng góp và phản hồi về các 

nguyên tắc hướng dẫn và quy trình của chương trình. 
 
 
Biện Pháp Phòng Ngừa COVID   
 Các nhà cung cấp cần tuân theo hướng dẫn ngăn ngừa COVID mới nhất từ Văn Phòng Chăm Sóc 
Trẻ Em. Các nhà cung cấp cần có một kế hoạch an toàn ngăn ngừa COVID để đáp ứng hướng 
dẫn đó. Ngoài ra, các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định bắt buộc của liên bang, tiểu 
bang, quận và thành phố. 

 
 
Tổ Chức Trung Gian & Hợp Đồng PFA 
 Sẽ có một Tổ Chức Trung Gian nắm giữ hợp đồng của chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả 
với các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà và các trung tâm nhỏ. Các tổ chức trung gian sẽ hợp tác chặt 
chẽ với Bộ phận Mầm non & Học Tập Sớm để đảm bảo rằng các nhu cầu của các nhà cung cấp 
này được đáp ứng và hệ thống hoạt động trơn tru hỗ trợ sự tham gia của họ. 



 
Các Tổ Chức Trung Gian sẽ hướng dẫn các nhà cung cấp thông qua quá trình ký hợp đồng và 
triển khai liên tục bằng cách chia sẻ thông tin, trả lời các câu hỏi và đảm bảo rằng các quy định 
theo hợp đồng được đáp ứng. Ngoài ra, các Tổ Chức Trung Gian cũng sẽ:  

● Cung ứng các cơ hội phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực như: 
○ Lập kế hoạch ngân sách, 
○ Mua và duy trì bảo hiểm thích hợp, 
○ Lưu trữ hồ sơ, và   
○ Nhân sự và giám sát.  

● Hỗ trợ nhà cung cấp lập hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp kịp thời.  
● Giúp các nhà cung cấp giải quyết các thách thức thông qua kết nối tài nguyên và điều 

hướng hệ thống. 
 
Thông Tin Bổ sung về Ký Hợp Đồng 
Hợp đồng cho các Cơ Sở Thí Điểm sẽ có thời hạn ba năm với cơ hội gia hạn hợp đồng trong 
tương lai.  
 
Các chương trình không được tài trợ cho cùng một suất học từ nhiều hơn một nguồn tài trợ cho 
trường mầm non công lập, bao gồm chương trình Cam Kết Trường Mầm Non, Quỹ Đầu tư ELD và 
Tiên Phong Khởi Đầu (Head Start).  
 
Các gia đình tham gia chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả sẽ không phát sinh bất kỳ 
chi phí tự trả nào cho các dịch vụ, bao gồm việc ghi danh, các chuyến đi thực địa, bữa ăn, 
đồ tiếp liệu và các chi phí khác.  
 
 Các nhà cung cấp sẽ được thanh toán theo số lượng suất học PFA trong hợp đồng của họ. Các 
nhà cung cấp sẽ nhận được số tiền tương tự hàng tháng dựa trên số lượng suất học mà họ đã 
được trao trong năm.  
 
 Tổ Chức Trung Gian sẽ thanh toán cho các nhà cung cấp dựa trên các hóa đơn hàng tháng thông 
thường. Hóa đơn phải được nhận vào hoặc trước ngày đến hạn để đảm bảo thanh toán đúng hạn. 
Ở mức tối thiểu, hóa đơn phải ghi lại số lượng suất học được cung cấp, ngày phục vụ và tổng số 
tiền đã thương lượng cho mỗi suất học. Hóa đơn sẽ được nhà cung cấp ký và ghi ngày tháng.  
 
 Các nhà cung cấp cũng sẽ nhận được kinh phí cho chi phí khởi động để hỗ trợ việc mua các vật 
liệu cần thiết và chuẩn bị cho trẻ em bắt đầu đi học chương trình mầm non vào  tháng Chín năm 
2023.  
 
Các Quy định Bổ sung: 

● Các nhà cung cấp phải là các thực thể pháp nhân, hiện đã đăng ký kinh doanh tại Tiểu 
Bang Oregon (theo ORS 60.701) 

● Nhà cung cấp phải nộp xác minh rằng tất cả các yêu cầu bảo hiểm được đáp ứng trong quá 
trình ký hợp đồng 

●  Các nhà cung cấp dịch vụ phải có giấy phép chăm sóc trẻ em đang hoạt động với Văn 
Phòng Chăm Sóc Trẻ Em của Tiểu Bang Oregon (State of Oregon Office of Child Care)  

 
 

 

https://oregonearlylearning.com/
https://oregonearlylearning.com/


Yêu Cầu Bảo Hiểm 
Các nhà cung cấp nhận được hợp đồng cho các suất học trong chương trình Trường Mầm Non cho 
Tất cả sẽ được yêu cầu cung cấp bảo hiểm mô tả ở bảng dưới đây.  
 

Loại Bảo Hiểm Số tiền Mỗi Trường 
hợp 

Tổng hợp 

Trách Nhiệm Chung về 
Thương Mại 

$1.000.000 $1.000.000 $2.000.000 

 Trách Nhiệm Xe Hơi 
Thương Mại 
(chỉ dành cho nhà cung 
cấp dịch vụ đưa đón trẻ 
em)  

$1.000.000 $1.000.000 -- 

 Bồi thường Người lao 
động 
(chỉ dành cho hãng sở 
theo quy định luật pháp 
tiểu bang)  

 -- Bắt buộc  -- 

Trách Nhiệm về Lạm 
Dụng/Quấy Rối Tình Dục 

$1.000.000 $1.000.000 $2.000.000 

 
 
Yêu Cầu về Hiệu Suất Hoạt Động 
 Các nhà cung cấp sẽ được yêu cầu báo cáo về dữ liệu cho phép Bộ phận Mầm non & Học Tập 
Sớm theo dõi tiến độ, thiết kế hỗ trợ hệ thống và báo cáo lại cho các bên liên quan. Dưới đây là 
các chỉ số hiệu suất có thể có. Các số liệu này có thể thay đổi theo thời gian khi hệ thống tăng 
trưởng.  
 

Yêu Cầu về Hiệu Suất Hoạt 
Động 

Đo Lường Hiệu Suất 

Chuyên Cần Trẻ Em Trẻ em trong các suất học được tài trợ bởi PFA đi học mầm 
non một cách đều đặn, 80% trở lên số ngày theo lịch biểu.  

Sự Hài Lòng của Gia Đình 
 

90% gia đình cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng với trải 
nghiệm trường mầm non của gia đình họ 

Tiến Độ Kế Hoạch Huấn Luyện Giảng Viên PFA của nhà cung cấp báo cáo rằng nhà cung cấp 
đang thực hiện được tiến bộ đáng kể trong việc đạt được các 
mục tiêu kế hoạch huấn luyện  



Sàng Lọc Phát Triển  100% trẻ em được khám sàng lọc ASQ trong vòng 45 ngày kể 
từ ngày nhập học và hàng năm 

Đánh Giá Trẻ Em  100% trẻ em được đánh giá cấp độ trẻ em có chủ định, phù 
hợp với sự phát triển ít nhất hai lần mỗi năm để cung cấp 
chương trình học và bài giảng  

Sự Hài Lòng của Nhà Giáo 
Dục Sớm  

95% số nhân viên hoàn thành khảo sát về mức độ hài lòng 
 
80% nhân viên làm việc tại cơ sở Trường Mầm Non cho Tất 
cả báo cáo là hài lòng hoặc rất hài lòng với môi trường làm 
việc của họ 

 
 
Suất Học Lựa Chọn Cơ Sở Thí Điểm   
 Sẽ có hai  bước trong quá trình lựa chọn Cơ Sở Thí Điểm:   

1. Thẩn định Đơn Xin học 
 Đơn xin học sẽ được đánh giá bởi một nhóm từ Bộ phận Mầm non & Học Tập Sớm, Nguồn 
Lực & Giới Thiệu Chăm Sóc Trẻ Em, và các tổ chức dựa trên cộng đồng. Các nhà cung cấp 
có số đơn xin học đạt được 70% trở lên cho đơn xin của họ sẽ đủ điều kiện tham gia vào 
chương trình Trường Mầm Non cho Tất cả. Ứng viên đủ điều kiện không được đảm bảo 
suất học.  

 
 

2. Phân Bổ Suất Học   
 Các suất học sẽ được trao tặng trong một quy trình phân bổ sẽ cứu xét tất cả những người 
nộp đơn xin đủ điều kiện. Các quyết định phân bổ kinh phí sẽ được đưa ra có xét kể đến 
nhu cầu của các gia đình và hệ thống Trường Mầm Non cho Tất cả mới. Các ưu tiên phân 
bổ và tiêu chí lựa chọn cho các suất học có thể bao gồm: 

● Các ưu tiên chiến lược của Quận và Sở 
● Các nhu cầu và thiếu hụt tổng thể của hệ thống trường mầm non 
● Thông tin và đánh giá ý kiến đóng góp từ những người đánh giá đơn xin 
● Sự ổn định của nhà cung cấp 
● Tính sẵn sàng của cơ sở 
● Kinh nghiệm của nhà cung cấp 
● Sự tham gia của nhà cung cấp trong Mạng Lưới Chăm Sóc Trẻ Em Tập Trung  
● Số lượng và loại suất học được tài trợ 
● Kinh nghiệm hợp tác với các bậc cha mẹ từ các nhóm đối tượng ưu tiên PFA 
● Các dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình 
● Bao trả các dịch vụ về địa lý 
● Phản hồi của khách hàng (Gia đình, nguồn giới thiệu, v.v.) 
● Nhu cầu và xu hướng gia đình 
● Hiệu suất hoạt động trong quá khứ  
● Chứng nhận và tình trạng cấp phép 
● Mức độ cung cấp các dịch vụ tương tự của bất kỳ cơ quan nào 
● Các yếu tố khác được đội ngũ phân bổ tài trợ cho là phù hợp 

 Các nhà cung cấp sẽ được thông báo  vào tháng 11  nếu họ sẽ được trao các suất học.  
 



Thông tin về Đương đơn 
Phần này không được tính điểm. 
 
Tên Doanh nghiêp Hợp pháp: 
____________________________________________________   
 
  Kinh doanh với Tên Gọi Khác (DBA) nếu khác với tên doanh nghiệp hợp pháp:   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Người Đứng tên Nộp đơn: _______________________________________________ 
 
Địa chỉ Email: _____________________________________________ ___________ 
 
Số điện thoại __________________________  
 
Vui lòng cung cấp Số Giấy phép của quý vị do Văn phòng Chăm sóc Trẻ em  cấp: 
_________________________  
 
 Ngôn ngữ giao tiếp ưa thích của quý vị về ứng dụng này là gì?  
 Chúng tôi có thể không đáp ứng được mọi ngôn ngữ trong tất cả những lần giao tiếp và chúng tôi sẽ cố 
gắng hết sức để giao tiếp với quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị ưa chuộng. 

● Tiếng Amharic 
● Tiếng Ả Rập 
● Tiếng Miến Điện 
● Tiếng Campuchia 
● Tiếng Quảng Đông 
● Tiếng Chuukese 
● Tiếng Việt 
● Tiếng Farsi 
● Tiếng Pháp  
● Tiếng Nhật 

● Tiếng Karen 
● Tiếng Hàn 
● Tiếng Lào 
● Tiếng Quan Thoại 
● Tiếng Marshall 
● Tiếng Nepal 
● Tiếng Rumani 
● Tiếng Nga 
● Tiếng Somali 

● Tiếng Tây Ban 
Nha 

● Tiếng Swahili 
● Tiếng Tagalog 
● Tiếng Thái Lan 
● Tiếng Tigrinya 
● Tiếng Ukraina 
● Tiếng Việt 
● ___________

 

Thông tin chủng tộc/sắc tộc của Chủ doanh nghiệp (vui lòng đánh dấu tất cả những câu trả 
lời thích hợp): 
Phần này nhằm thu thập thông tin về và cải thiện các nỗ lực tiếp cận cộng đồng của chúng tôi. 

● Người nhập cư gốc châu Phi 

● Người Châu Á 

● Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ 

Gốc Phi 

● Người Mỹ gốc Latinh hoặc Gốc Tây 

Ban Nha 

● Người Trung Đông 

● Người Mỹ Bản xứ hoặc Người Alaska 

bản địa 

● Người Hawaii Bản địa hoặc Người 

Thuộc Đảo Quốc Thái Bình Dương 

● Người Slav (Xla-vơ) 

● Người Da Trắng 

● Từ chối trả lời



 
 

Chi tiết về Địa điểm Trường Mầm non  
 

1. Thông tin về Địa điểm Trường Mầm non  

Tên Trường Mầm non: 

Địa chỉ: 

Thành phố: Mã bưu chính: 

2. Các Suất học trong Trường Mầm non cho Tất cả 

 
Vui lòng cho biết số lượng suất học trong Trường Mầm non cho Tất cả mà chương trình của quý 
vị đang nộp đơn xin để nhận: 
 

Tối thiểu: ____      Mong muốn: ____  Tối đa: ____ 

3. Lịch trình Hàng năm 

Chương trình của quý vị  đóng  bao nhiêu tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu) trong năm học mầm non 2022-
23? ____ 

4. Thông tin Bổ sung 

Địa điểm này hiện có đang mở và cung cấp chương trình mầm non không? ____  Có   ____  Không  
 
Nếu không, vui lòng mô tả kế hoạch của quý vị để mở cơ sở này và quý vị đang thực hiện đến mức 
độ nào  trong quá trình này: 
 
 
 
 

 

Quý vị hiện có bao nhiêu suất học mầm non? ____ 

Quý vị dự đoán có bao nhiêu trẻ em hiện đang được quý vị chăm sóc sẽ nộp đơn xin vào trường 
mầm non của quý vị trong năm học 2023-24?  ____ 

Quý vị có suất học cho bao nhiêu gia đình mới cho trường Mầm non cho Tất cả trong năm học 
2023-24 (các gia đình hiện chưa ghi danh)? ____     



Quý vị có được cấp phép để phục vụ trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không? Có  ____  Không ___ 
Nếu Có, bao nhiêu: ____       
Quý vị hiện có bao nhiêu chỗ dành cho trẻ sơ sinh/trẻ mới biết đi tại địa điểm này? ____ 

5. Liên hệ và Mô tả Cơ sở dành cho Gia đình    

Nếu quý vị được phân bổ các suất học PFA, thông tin bên dưới sẽ được sử dụng để thông báo cho 
các gia đình quan tâm về chương trình của quý vị như một phần của quy trình nộp đơn xin trực 
tuyến cho gia đình.   Vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi này với các câu trả lời mà quý vị muốn các 
gia đình đọc về chương trình của quý vị. 

Số Điện thoại Liên lạc: 

Tài khoản Email: 

Tên Người Liên hệ (Tùy chọn): 

Các Tùy chọn Bữa ăn được Cung cấp (chọn tất cả các điều phù hợp): 
• Bữa ăn sáng 
• Bữa trưa 
• Bữa ăn tối 
• Đồ ăn nhẹ Buổi sáng 
• Bữa ăn nhẹ Buổi chiều 
• Bữa ăn nhẹ Buổi tối 
• Có Chế độ Ăn kiêng Không chứa Gluten 
• Có Chế độ Ăn kiêng Không có Chất Sữa 
• Cơ sở Không có Hạt 

Ngôn ngữ Chìm đắm, nếu có:      

(Các) Ngôn ngữ Nói:    

Có Cung cấp Phương tiện Vận chuyển: Có  ____  Không ___ 

Giờ:  

______đến______ Thứ Hai 

______đến______ Thứ Ba 

______đến______ Thứ Tư 

______đến______ Thứ Năm  

______đến______ Thứ Sáu 



______đến______ Thứ Bẩy 

______đến______ Chủ nhật 

Loại hình Cơ sở (chọn một):  
• Nhà Cung cấp Tại nhà được Chứng nhận 
• Nhà Cung cấp Tại nhà đã Đăng ký 
• Trung tâm Giữ Trẻ 
• Head Start 
• Trường học 

Trang mạng: 

Lịch:  
• Năm Học 
• Toàn bộ Năm học 

Mô tả chương trình giáo dục mầm non tại địa điểm này. Xin lưu ý rằng đây là mô tả mà quý vị muốn 
chia sẻ với các gia đình về chương trình này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câu Hỏi & Tiêu Chí Chấm Điểm   
Có tổng cộng tám câu hỏi mà các nhà cung cấp cần vui lòng trả lời. Mỗi phản hồi chỉ nên được 
giới hạn ở 2500 ký tự.  Một nhà cung cấp có thể đạt được tối đa 100 điểm. Điểm 70 trở lên là số 
điểm đủ điều kiện.  
 
Xin vui lòng nộp đơn xin của quý vị taị (nối kết này sẽ được bổ túc sau này) 
 
Câu hỏi 1: Kinh Nghiệm và Điểm Mạnh của Nhà Cung Cấp (10 điểm)  
 Vui lòng mô tả chương trình của quý vị đã hoạt động trong lĩnh vực trường mầm non được bao 
lâu. Hãy chia sẻ những điểm mạnh của chương trình và tầm nhìn của quý vị về trường mầm non 
chất lượng cao.  



  
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Có ít nhất ba (3) năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ mầm non.   
● Cung cấp tầm nhìn rõ ràng về trường mầm non chất lượng cao. 
● Bao gồm các giá trị và niềm tin liên quan đến công bằng và kết quả cho trẻ em. Cung cấp 

các ví dụ cụ thể về cách thể hiện tầm nhìn, giá trị và niềm tin trong chương trình. Các ví dụ 
có thể bao gồm các thực hành về việc tuyển dụng, chương trình giảng dạy, thực hành hàng 
ngày, sự tham gia của gia đình, chiến lược giảng dạy, v.v.   

 
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
  

 
 
Câu hỏi 2: Đối Tượng Ưu Tiên (20 điểm)  
 Vui lòng chia sẻ các nhóm đối tượng ưu tiên nào của Trường Mầm Non cho Tất cả mà chương 
trình của quý vị hiện có đủ năng lực và kỹ năng để hợp tác và lý do tại sao. Vui lòng mô tả sự hỗ 
trợ và huấn luyện mà chương trình của quý vị sẽ cần có để hợp tác với những đối tượng ưu tiên 
còn lại trong danh sách.  

Đối Tượng Ưu Tiên cho Trường Mầm Non cho Tất cả: 

● Người Da Đen, Da Nâu, Thổ dân Mỹ Bản địa, và tất cả các Trẻ em Da Màu;  
● Trẻ em nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh;  
● Trẻ em chậm phát triển và khuyết tật;  
● Trẻ em sống trong hoặc có nguy cơ được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng;  
● Trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp;  
● Trẻ em đang trải qua tình trạng vô gia cư 

 
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Thể hiện kinh nghiệm làm việc với Đối Tượng Ưu Tiên của Trường Mầm Non cho Tất cả.   
● Thể hiện nhận thức và hiểu biết về các nhu cầu đào tạo và hỗ trợ độc đáo của tổ chức để 

hợp tác với các nhóm đối tượng ưu tiên.   
 
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
 

 
 
Câu hỏi 3: Tính Đa Dạng Văn Hóa và Ngôn Ngữ (15 điểm)  
 Hiện tại hoặc gần đây (trong hai năm qua) quý vị có chăm sóc cho các trẻ em nào mà chủ yếu nói 
các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà hoặc là người có nền tảng văn hoá khác biệt với nhân 
viên và ban lãnh đạo của chương trình không? Nếu quý vị làm một chương trình phục vụ một cộng 
đồng văn hóa cụ thể, vui lòng chia sẻ cách quý vị điều chỉnh các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của 
cộng đồng đó. Tất cả các chương trình phải mô tả cách quý vị kết hợp ngôn ngữ và văn hóa gia 
đình của trẻ em vào môi trường mầm non.  
  
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Thể hiện kinh nghiệm làm việc với trẻ em nói các ngôn ngữ gia đình đa dạng và có nền tảng 
văn hóa khác nhau từ nhân viên và ban lãnh đạo chương trình hoặc là một chương trình cụ 
thể về văn hóa. 

● Cung cấp các ví dụ cụ thể và có ý nghĩa về cách ngôn ngữ và văn hóa gia đình của trẻ em 
được đưa vào môi trường mầm non.   

 
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
 



 
 
Câu hỏi 4: Hòa Nhập & Duy Trì (10 điểm)  
Quý vị hiện đang hoặc gần đây quý vị (trong hai năm qua) có chăm sóc các trẻ em chậm phát triển 
và khuyết tật không? Quý vị hiện đang hoặc gần đây (trong hai năm qua) có chăm sóc cho những 
đứa trẻ có biểu hiện thách thức về hành vi không? Vui lòng mô tả kế hoạch hoặc chính sách hoà 
nhập và duy trì trong chương trình của quý vị dành cho trẻ em do quý vị chăm sóc.  
  
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Thể hiện kinh nghiệm làm việc với trẻ em chậm phát triển và có khuyết tật. 
● Thể hiện kinh nghiệm làm việc với những trẻ em cho thấy có hành vi thách thức.  
● Mô tả kế hoạch hoặc chính sách hoà nhập và duy trì đối với tổ chức, bao gồm các nguồn 

lực tiềm năng.   
  
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự. 
 

 
 
 
Câu hỏi 5: Lịch Biểu Chương Trình Hàng Ngày (10 điểm)  
Vui lòng mô tả lịch biểu hàng ngày của chương trình của quý vị và kèm theo giải thích về từng hoạt 
động.  
  
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Thể hiện chủ định và kiến thức về sự phát triển của trẻ thông qua lịch biểu hàng ngày   
 
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
 

 
 
 
Câu hỏi 6: Chăm sóc Ban ngày Liên quan đến Việc làm/Hỗ trợ Tài chính cho Gia đình (10 
điểm)  
 Quý vị có đang chấp nhận tiền trả Trợ cấp Giữ trẻ Ban ngày Liên quan đến Việc làm (Employment 
Related Day Care – ERDC) do tiểu bang thanh toán không? Quý vị đã chấp nhận ERDC trong bao 
lâu? Quý vị ước tính có bao nhiêu gia đình sử dụng ERDC mà quý vị đã phục vụ trong mỗi năm 
học sau:   2017-2018 và 2018-2019?  
 
 Hoặc, nếu trước đây quý vị chưa chấp nhận tiền thanh toán từ ERDC, vui lòng mô tả chi tiết lý do 
tổ chức của quý vị không sử dụng ERDC trong quá khứ. Ngoài ra, nếu trước đây quý vị chưa từng 
chấp nhận ERDC, vui lòng mô tả các chính sách trợ giúp tài chính và hỗ trợ dành cho gia đình của 
quý vị.  
  
 Tiêu Chí Đánh Giá - Người Đề Xuất: 

● Thể hiện kinh nghiệm và sự cởi mở phục vụ những gia đình có thu nhập thấp hơn. 
● Nếu trước đây tổ chức chưa từng chấp nhận ERDC, tổ chức có các chính sách trợ giúp tài 

chính rõ ràng và hỗ trợ cho các gia đình. 
  

Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
 

 
 
 
Câu hỏi 7: Trải Nghiệm Sống của Nhân Viên và Sự Tham gia của Gia Đình (15 điểm) 
Vui lòng mô tả cách thức kinh nghiệm sống của ban lãnh đạo chương trình và nhân viên thông báo 
cho chương trình của quý vị khả năng hợp tác với các gia đình đa dạng như thế nào.    Cách 



chương trình của quý vị thu hút và lắng nghe Người Da Đen, Bản Địa và Gia Đình Người Da Màu 
một cách có ý nghĩa như thế nào? 
 
 Tiêu chí để Đánh giá - Nhà cung cấp: 

● Thể hiện kinh nghiệm và hiểu biết về các thực hành gắn kết gia đình được khẳng định về 
mặt văn hóa   

● Cung cấp các ví dụ cụ thể về cơ hội để các gia đình đưa ra phản hồi và đóng góp ý kiến 
 
Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự.  
 

 
 
Câu hỏi 8: Hỗ Trợ Nhân Viên & Phát Triển Lực Lượng Lao Động (10 điểm)   
 Vui lòng mô tả các chính sách, hỗ trợ và thực hành của doanh nghiệp của quý vị nhằm cung cấp 
môi trường làm việc tích cực cho các nhà giáo dục sớm. Vui lòng bao gồm các phúc lợi cho nhân 
viên và các hỗ trợ khác nhằm phát triển lực lượng lao động mà quý vị cung cấp hoặc sẽ cung cấp 
nếu quý vị hiện không có nhân viên.  
  
 Tiêu Chí Đánh Giá - Các Nhà Cung Cấp: 

● Mô tả các chiến lược duy trì và hỗ trợ cụ thể để các nhà giáo dục sớm có được hạnh phúc 
và sự phát triển trong tương lai. 
 

Vui lòng giới hạn câu trả lời của quý vị ở 2500 ký tự. 
 

Gửi đơn đăng ký 
 

 
 
Những Câu hỏi Thường gặp  
 
Xin vui lòng nộp đơn xin của quý vị taị (nối kết này sẽ được bổ túc sau này) 
 
 Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đơn xin này, vui lòng xem lại trang Các Câu hỏi Thường Gặp 
dành cho Nhà Cung cấp Chương trình Mầm non cho Tất cả:  https://www.multco.us/dchs/provider-
frequently-asked-questions .   
 
 Nếu câu hỏi của quý vị không được trả lời ở đó, vui lòng gửi email tới preschoolforall@multco.us  
và chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý vị sớm nhất có thể!   

https://forms.gle/UQrzJe4ys6eGyPRbA
https://www.multco.us/dchs/provider-frequently-asked-questions
https://www.multco.us/dchs/provider-frequently-asked-questions
mailto:preschoolforall@multco.us
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