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Câu hỏi thường gặp dành cho các Gia đình về chương trình Mầm non cho Tất cả 
(Preschool for All)  

1. Chương trình Mầm non cho Tất cả là gì?

Chương trình Mầm non cho Tất cả (Preschool for All - PFA) là một chương trình miễn phí cung 
cấp dịch vụ mầm non cho trẻ em 3 và 4 tuổi ở Quận Multnomah.  

 Chương trình sẽ bắt đầu với khoảng 500 suất học vào tháng 9 năm 2022 và sẽ gia tăng số 
lượng trẻ em và gia đình mà chương trình sẽ phục vụ mỗi năm. Chương trình sẽ phát triển theo 
thời gian, cho đến khi có đủ chỗ sẵn sàng cho tất cả các gia đình. 

 Đơn xin học sẽ bắt đầu được nhận vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 cho các suất học mầm non 
vào tháng 9 năm 2022. Tất cả các gia đình sống ở Quận Multnomah đều hội đủ điều kiện nộp 
đơn. Tuy nhiên, những gia đình ít có điều kiện nhất để đến học trường mầm non có chất lượng 
cao sẽ được ưu tiên. 

2. Ai sẽ là người hội đủ điều kiện tham gia chương trình Mầm non cho Tất cả?

Các trẻ em hội đủ điều kiện phải:  
● Có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đang sinh sống ở Quận Multnomah
● Đủ 3 hoặc 4 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 cho năm học 2022 - 2023

3. Tình trạng nhập cư có ảnh hưởng khi nộp đơn vào Trường mầm non cho Tất cả
không?

 Tình trạng nhập cư không phải là vấn đề được xem xét đối với chương trình Mầm non cho Tất 
cả. Điều đó cũng không được coi là “công phí” (gánh nặng xã hội) đối với đứa trẻ hoặc với gia 
đình đó nếu họ tham gia vào chương trình Mầm non cho Tất cả. 

4. Ai sẽ được ưu tiên trong chương trình Mầm non cho Tất cả?

Các gia đình có ít điều kiện nhất để tiếp cận trường mầm non có chất lượng cao sẽ được ưu 
tiên, bao gồm:  

● Người Da đen, Da nâu, Thổ dân châu Mỹ bản địa, và tất cả các Gia đình Da màu;
● Trẻ em di dân và tị nạn;
● Trẻ em nói các ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh;
● Trẻ em chậm phát triển và khuyết tật;
● Con cái của cha mẹ thiếu niên, hoặc trong các gia đình quân nhân;
● Trẻ em sống trong sự chăm sóc nuôi dưỡng, và
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● Trẻ em từ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thu nhập thấp, vô gia cư, bị giam giữ, rối loạn
do sử dụng chất kích thích (Substance Use Disorder - SUD), có chẩn đoán sức khỏe
tâm thần, và bạo lực gia đình.

5. Khi nào sẽ bắt đầu nhận đơn xin nhập học chương trình Mầm non cho Tất cả?

 Đơn xin nhập học cho chương trình Mầm non cho Tất cả sẽ bắt đầu được nhận vào ngày 30 
tháng 3 năm 2022 cho năm học mầm non 2022-2023.  Chúng tôi khuyến khích các gia đình nên 
nộp đơn sớm. Đơn xin nhập học sẽ không được chấp nhận sau khi chúng tôi  đã nhận đủ đơn 
ghi danh cho số chỗ có giới hạn. 

6. Làm cách nào để nộp đơn xin nhập học trường Mầm non cho Tất cả?

 Đơn xin ghi danh cho năm học 2022-23 sẽ được chấp nhận trực tuyến tại trang web này  
https://preschoolforall.multco.us .  Nếu quý vị cần trợ giúp để nộp đơn, hãy nhấp vào đây để xem 
danh sách Điều hướng viên Gia đình (Family Navigator) mà quý vị có thể liên hệ để được trợ 
giúp. 

7. Tôi có nhiều hơn một đứa con hội đủ điều kiện. Tôi có thể sử dụng cùng một đơn
xin để xin nhập học cho cả hai không?

Có, quý vị có thể sử dụng cùng một đơn xin để xin cho tất cả các trẻ em hội đủ điều kiện trong 
hộ gia đình của quý vị. 

8. Khi nào tôi sẽ biết liệu con tôi được nhận một suất học trong chương trình Mầm
non cho Tất cả?

 Các gia đình sẽ được thông báo về các quyết định chấp thuận đơn xin bắt đầu từ đầu tháng 7 
năm 2022. Nếu Điều hướng viên Gia đình hỗ trợ quý vị để nộp đơn xin, họ cũng có thể liên hệ 
trực tiếp với quý vị. 

9. Tôi có thể nộp đơn xin của mình bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

 Chỉ có thể nộp đơn xin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu quý vị cần trợ giúp để 
nộp đơn bằng một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào đây để xem danh sách Điều hướng viên Gia 
đình (Family Navigators) mà quý vị có thể liên hệ để được trợ giúp. 
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10. Những trẻ em đăng ký tham gia chương trình Mầm non cho Tất cả có được nhận
bữa ăn miễn phí không?

 Hầu hết các chương trình tham gia trong chương trình Mầm non cho Tất cả đều được cung 
cấp các bữa ăn miễn phí. Các gia đình được khuyến khích tìm hiểu thêm về các chương trình 
mà họ liệt kê trong đơn xin của mình bằng cách truy cập trang mạng của chương trình hoặc gọi 
điện cho chương trình để đặt câu hỏi.    Các Điều hướng viên Gia đình  cũng có thể hỗ trợ cho 
các gia đình có thắc mắc về việc nhà cung cấp dịch vụ nào sẽ hỗ trợ nhu cầu của họ.   

11. Chương trình Mầm non cho Tất cả đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa
nào đối với dịch COVID-19?

 Hầu hết các chương trình Mầm non cho Tất cả phải được cấp giấy phép hoạt động bởi Văn 
phòng Chăm sóc Trẻ em của Tiểu bang Oregon và phải tuân theo các quy tắc của Văn phòng 
này.   Các quy tắc này bao gồm các hướng dẫn về an toàn COVID-19, chẳng hạn như có kế 
hoạch quản lý dịch bệnh, đeo khẩu trang và ngăn chặn các trẻ em và giáo viên có kết quả xét 
nghiệm dương tính với COVID-19. Các khu học chánh không bị bắt buộc phải được cấp phép, 
nhưng họ phải tuân theo các hướng dẫn về y tế và an toàn.      

12. Trình độ của các nhà cung cấp dịch vụ mầm non là gì?

 Chương trình Mầm non cho Tất cả sẽ được Văn phòng Chăm sóc Trẻ em của Tiểu bang 
Oregon cấp phép hoặc do các khu học chánh điều hành.   Các giáo viên phải hội đủ trình độ về 
huấn luyện và giáo dục tối thiểu, tham gia vào quá trình huấn luyện liên tục và tiếp tục phát triển 
các kỹ năng của họ. Các cơ sở Mầm non cho Tất cả sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các 
đối tác để củng cố các chương trình của họ.  
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