
Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả 
Trẻ em Pathways  

Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả Trẻ em (Preschool for All, hoặc PFA) 

sẽ mang lại cho trẻ em 3 và 4 tuổi ở Quận Multnomah chương trình giáo dục 

mầm non miễn phí, nhạy cảm về mặt văn hóa và không phân biệt.

Chương trình Giáo dục Mầm non cho Tất cả Trẻ em (PFA) sẽ bao gồm các nhà trẻ tại gia và tại 

trung tâm. Chương trình Pathways hợp tác với các nhà trẻ/người giữ trẻ và nhà giáo cấp mầm 

non để giúp họ đạt được mục tiêu của chương trình cũng như mục tiêu phát triển nghề nghiệp. 

Nhà trẻ/người giữ trẻ trong chương trình Pathways có thể tham gia hưởng ứng nhiều cơ hội về 

đào tạo và giáo dục, phát triển kinh doanh,  hỗ trợ ngang hàng và huấn luyện cá nhân hóa. Các 

cỗ trợ được dựa trên điểm mạnh và nhu cầu của từng người tham gia, và mang tính chất linh 

hoạt để giúp các nhà trẻ/người giữ trẻ cũng như nhà giáo đạt hiệu quả tốt nhất. 

https://multco.us/dchs/preschool-all


Chi tiết về Chương trình Pathways

Dịch vụ Hỗ trợ và Giới thiệu Dịch vụ Giữ trẻ (Child Care Resource and Referral, hoặc CCR&R) của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood hỗ trợ Chương trình Pathways và những người tham gia 

chương trình thông qua một đội ngũ huấn luyện viên, nhiều cơ hội đào tạo và mạng lưới hỗ trợ của 

họ.

Tất cả các nhà trẻ/người giữ trẻ ở Quận Multnomah đều có thể đăng ký vào Chương trình Pathways, 

bất kể tình trạng giấy phép, trình độ học vấn hoặc loại hình cơ sở giữ trẻ. Pathways hiện đang nhận 

đang hồ sơ đăng ký. Không có thời hạn nộp đơn, quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.  

Liên lạc với Chương trình Giáo dục Mầm 
non Cho Tất cả Trẻ em  
Chương trình Pathways

PFAinfo@mhcc.edu

Các nhà trẻ/người giữ trẻ Pathways không được bảo đảm vị trí trong Chương trình Giáo dục 

Mầm non cho Tất cả Trẻ em. Các vị trí sẽ được công bố thông qua một quá trình đăng ký riêng 

mỗi mùa Thu. Chương trình Pathways được thiết kế để giúp các nhà trẻ/người giữ trẻ chuẩn bị 

để đăng ký vào Chương trình PFA.

Số chỗ trống trong Chương trình PFA sẽ tăng lên mỗi năm, cho đến khi chương trình đạt được 

khả năng tiếp cận toàn dân vào năm 2030. 

Bước 2Bước 1

Nộp đơn đăng ký 

Chương trình 

Pathways

Đơn đăng ký của quý vị 

sẽ được xem xét để 

đảm bảo tính hoàn 

chỉnh. 

Khi đơn đăng ký của 

quý vị được chấp nhận, 

chương trình của quý vị 

sẽ nhận một email 

chào mừng với phần tự 

đánh giá.

Hoàn thành bản tự 

đánh giá về chương 

trình của quý vị

Sau khi phần đánh giá 

và hóa đơn của quý vị 

được xem xét, quý vị 

sẽ được cấp $500, chỉ 

định một huấn luyện 

viên và lịch trình để 

chọn ngày/giờ cho buổi 

huấn luyện đầu tiên 

của quý vị.

Bước 3

Gặp gỡ Huấn luyện 

viên trong Chương 

trình PFA để cùng 

nhau lên kế hoạch

Quý vị sẽ làm việc cùng 

nhau nhằm xác định 

bước đầu tiên hướng 

tới mục tiêu của mình. 

Sau khi hoàn tất bước 

đầu tiên này, quý vị sẽ 

gửi bản kế hoạch và 

hóa đơn đã cập nhật 

của mình để nhận 

khoản phụ cấp trị giá 

$1000 nhằm giúp quý 

vị hoàn thành các bước 

tiếp theo. 

Bước 4

Hoàn thành các 

bước trong kế 

hoạch của quý vị 

và gặp gỡ hàng 

tháng với Huấn 

luyện viên trong 

Chương trình PFA

Các bước hành động 

trong kế hoạch của 

quý vị có thể bao gồm 

đào tạo, tham gia 

mạng lưới hỗ trợ trong 

ngành, thu thập dữ 

liệu, thay đổi chương 

trình của quý vị 

và/hoặc tham gia huấn 

luyện.  
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