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Các nguồn thông tin trợ giúp khác
Sử dụng chức năng tìm kiếm trên Child
Care Choices chỉ là một bước trong
quy trình tìm trung tâm giữ trẻ; còn có
nhiều nguồn trợ giúp khác để giúp quý
vị tìm và quyết định. Quý vị có thể tìm
thấy thông tin về:
• Các mức xếp hạng theo bước của
Quality for ME, hệ thống cải tiến và
đánh giá chất lượng dịch vụ của tiểu
bang Maine;
• Danh sách kiểm tra để sử dụng khi
tới viếng và quan sát các chương
trình;
• Thông tin dành cho các gia đình về
sự phát triển của trẻ em và việc chăm
sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Ấn phẩm này được tài trợ bởi Ngân khoản trợ
cấp số 90TP0028 của Văn phòng phụ trách Giữ
trẻ, Quản lý trẻ em và gia đình thuộc Bộ Y tế và
Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Nội dung ấn phẩm
do các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm và
không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức
của Văn phòng phụ trách Giữ trẻ, Quản lý trẻ
em và gia đình thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân
sinh Hoa Kỳ.

Nguồn trợ giúp tìm nơi
giữ trẻ ở tiểu bang
Maine
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Các hình thức dịch vụ giữ trẻ

Cách tìm

Đây là các hình thức chương trình có trong chức

Với tính năng tìm kiếm, quý vị có thể tìm theo:

năng tìm kiếm trên Child Care Choices:
Dịch vụ giữ trẻ tại gia: Các chương trình này hoạt
động tại nhà riêng và thường phục vụ nhiều nhóm
tuổi.
Trung tâm giữ trẻ: Các chương trình này hoạt
động tại một cơ sở chuyên trông nom chăm sóc trẻ
em. Trẻ em thường được chia theo nhóm tuổi tại

Kết quả sẽ hiện ra trên bản đồ và dưới dạng danh

các trung tâm giữ trẻ.

sách có thể tải xuống, với các thông tin như:

Trường mầm non: Các chương trình này có sinh

Child Care Choices là gì?

• Hình thức dịch vụ giữ trẻ (giữ trẻ tại gia đình
hay là trung tâm giữ trẻ);
• Địa chỉ và khoảng cách;
• Thành phố hoặc số zip code;
• Mức xếp hạng theo bước của Quality for ME;
• Các nhóm tuổi phục vụ.

hoạt dành cho các trẻ em tới tối đa 3 tiếng đồng hồ
mỗi ngày. Một số trường mầm non có cả chương

• Tên, địa chỉ, và số điện thoại của chương
trình;
• Hình thức chương trình và các nhóm tuổi

Child Care Choices là nguồn thông tin trợ

trình buổi sáng và buổi chiều, tuy nhiên trẻ em chỉ

giúp trực tuyến của tiểu bang Maine để giúp

được tham gia một buổi mỗi ngày.

• Mức xếp hạng theo bước của Quality for ME;

Head Start: Head Start là chương trình của liên

• Hướng dẫn đường đi;

bang, giúp chuẩn bị cho các trẻ em từ sơ sinh đến

• Thông tin chi tiết về giấy phép hoạt động.

các gia đình tìm kiếm và tìm hiểu về các lựa
chọn giữ trẻ.

phục vụ;

Quý vị có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để

năm tuổi trong các gia đình có lợi tức thấp sẵn sàng

tìm nơi giữ trẻ đáp ứng được các nhu cầu

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách tìm nơi

đi học qua việc giúp đỡ các em phát triển nhận thức,

của gia đình quý vị. Trên trang mạng này,

giữ trẻ, vui lòng gọi số 1-877-6805866 để nói

giao tiếp xã hội và cảm xúc. Head Start phục vụ các

quý vị có thể tìm hiểu về:

chuyện với Ban Giới thiệu và nguồn trợ giúp về

trẻ em ở tuổi mầm non và gia đình các em. Nhiều

dịch vụ giữ trẻ tại Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

• Các hình thức dịch vụ giữ trẻ ở tiểu bang

chương trình Head Start cũng cung cấp Early Head

tiểu bang Maine, Văn phòng Dịch vụ Trẻ em và

Maine và các nguồn trợ giúp để giúp quý vị

Start, phục vụ trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, phụ nữ

Gia đình.

chọn chương trình phù hợp với gia đình

mang thai và gia đình của họ nếu có lợi tức thấp

quý vị

hơn mức thu nhập nghèo theo quy định của liên

• Các mức xếp hạng của Quality for ME, hệ
thống cải tiến và đánh giá chất lượng dịch
vụ của tiểu bang Maine;

bang. Các chương trình có thể là cả ngày hoặc nửa
ngày.

Liên lạc với chúng tôi

• Thông tin về Giấy phép hoạt động giữ trẻ
• Các nguồn thông tin trợ giúp dành cho gia
đình, bao gồm cả trường hợp quý vị cần
giúp trả chi phí giữ trẻ

Theo dõi chúng tôi trên Facebook:
facebook.com/childcarechoicesmaine

Maine Roads to Quality Professional
Development Network
childcarechoices@maine.edu
Vào trang mạng của chúng tôi:
https://childcarechoices.me

