
Danh mục chọn các phẩm chất: 
Các câu phỏng vấn nhà trẻ

Chăm sóc trẻ có chất lượng là gì?
Các trung tâm giữ trẻ và nhà trẻ tại gia có chất lượng cao là nơi đặc biệt; các nhân 
viên nuôi dưỡng và khích lệ trẻ em trong cách nói chuyện. Các giáo viên chú tâm 
giúp các em phát triển các kỹ năng về xã giao và cảm xúc và tự điều chỉnh bản 
thân. Lớp học thì vui nhộn và các em năng động. Các nhân viên được hỗ trợ và 
cảm thấy hạnh phúc. Những chương trình có chất lượng cao này làm cho các gia 
đình cảm thấy dễ chịu và tự tin rằng con họ được chăm sóc tốt và chu đáo.

Tại sao chọn QUALITY MATTERS?
Trẻ em trong các chương trình mầm non có chất lượng:
• Được chuẩn bị tốt hơn cho mẫu giáo
• Được điểm cao hơn trong môn văn và toán
• Có cơ hội tốt nghiệp trung học cao hơn
• Được việc làm có lương cao hơn

• Mỗi lớp có bao nhiêu nhân viên chăm sóc trẻ em?
Ở nhà trẻ tại gia, mỗi nhân viên không được chăm sóc hơn 7 trẻ từ 3 tuổi trở lên. 
Tại các trung tâm giữ trẻ, mỗi nhân viên không được chăm sóc hơn 12 trẻ từ 3 tuổi 
trở lên.

• Lần kiểm soát mới nhất bởi Community Care Licensing ra sao? 
Cơ quan cấp giấy phép đảm bảo rằng các chương trình có tuân theo các quy định 
về sức khỏe và an toàn của tiểu bang.

• Học vấn của các giáo viên gồm có những gì? 
Hỏi xem các giáo viên đã có chứng chỉ ngành phát triển mầm non hoặc luôn được 
đào tạo về ngành chăm sóc trẻ hay không.

• Trung tâm làm thế nào để đo lường sự tiến triển và phát triển của 
các trẻ?
Các hồ sơ học sinh nên cho thấy các lời nhận xét và khám nghiệm sức khỏe học 
sinh thường xuyên. 

• Các phụ huynh có thể tham gia vào chương trình như thế nào?
Các chương trình có chất lượng cao thu hút các phụ huynh bằng sự giao tiếp rõ 
ràng và các sự kiện dành cho phụ huynh.

• Các giáo viên lập ra các sinh hoạt và bài học như thế nào? 
Các giáo viên mà có lập ra kế hoạch và dùng các cuốn sách cùng với các nguồn 
tài nguyên khác để soạn bài học sẽ đảm bảo các trẻ em có thể tận dụng giờ học 
tập trong lớp.

• Trung tâm có trong hệ thống đánh giá và cải thiện chất lượng (hoặc 
QRIS) không?
QRIS giúp đảm bảo rằng các chương trình có cam kết cung cấp dịch vụ giữ trẻ có 
chất lượng. 

Các chương trình chất lượng cao có:

Lớp học 
nhỏ

Các sinh hoạt 
và bài học 
vui nhộn

Đào tạo không 
ngừng cho 
giáo viên 

Lớp học sạch sẽ 
và ấm áp

QUALITY MATTERS a 
STRONG START for kids 
đào tạo và hỗ trợ các nhà 
giáo dục mầm non và 
người giữ trẻ tại địa 
phương để họ có được 
các công cụ dạy mầm 
non và chăm sóc trẻ có 
chất lượng tốt nhất trong 
hạt Santa Clara.

Để biết thêm về chương trình giáo dục mầm non có chất lượng 
và tìm được một địa điểm cho con quý vị, xin hãy vào trang 
mạng của chúng tôi tại: 

qualitymattersscc.org



QUALITY 
MATTERS 
a STRONG
START 
for kids

Cam kết của 
hạt Santa 
Clara với trẻ 
em, cộng 
đồng và chất 
lượng.

Việc lựa chọn chương trình 
của QUALITY MATTERS sẽ 

mang đến một tương lai sáng 
hơn cho con quý vị.


