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Tôi có những lựa chọn gì?
Hiện có rất nhiều lựa chọn về giáo dục và dịch vụ giữ 
trẻ phù hợp với nhu cầu của con và gia đình quý vị:

+ Giữ trẻ Cả Ngày (Long Care Day)

Giữ trẻ cả ngày là dịch vụ lý tưởng cho người làm 
việc dài giờ và cần gửi con trong giờ làm việc. Dịch 
vụ này hoạt động ít nhất 8 giờ một ngày, thường là từ 
thứ Hai đến thứ Sáu tại nhà giữ trẻ và dành cho trẻ 
em từ lúc chào đời đến 5 tuổi.

+ Giữ trẻ Ban ngày tại Nhà (Family Day Care)

Giữ trẻ Ban ngày tại Nhà là dịch vụ tuyệt vời cho các 
bậc cha mẹ muốn con mình học và vui chơi trong 
nhóm nhỏ, trong môi trường như ở nhà. Dịch vụ này 
dành cho trẻ em từ lúc chào đời đến 12 tuổi tại nhà 
của người dạy trẻ có đăng ký.

+ Giữ trẻ không Thường xuyên (Occasional Child Care)

Giữ trẻ không thường xuyên hoạt động dựa trên nhu 
cầu trong thời gian ngắn. Dịch vụ này dành cho trẻ 
em từ lúc chào đời đến 5 tuổi và phù hợp với người 
muốn sử dụng hoặc cần dịch vụ tạm thời.

+ Dịch vụ Mầm non (Preschool Service)

Dịch vụ Mầm non dành cho trẻ em từ 3-5 tuổi và là 
dịch vụ lý tưởng cho cha mẹ có con gần đến tuổi đi 
học tiểu học. Đôi khi còn được gọi là trường mẫu 
giáo, có thể là dịch vụ riêng rẽ hay là một phần của 
chương trình giữ trẻ cả ngày hoặc Giữ trẻ Ban ngày 
tại Nhà.

+ Dịch vụ Lưu động (Mobile Service)

Dịch vụ lưu động đi khắp các cộng đồng nhằm cung 
ứng dịch vụ giữ trẻ không thường xuyên, mẫu giáo 
hay giữ trẻ cả ngày tại khu vực nông thôn, đô thị và 
vùng hẻo lánh. Dịch vụ này thường dành cho trẻ em từ 
5 tuổi trở xuống và là dịch vụ tuyệt vời cho bậc cha mẹ 
cư ngụ quá xa dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ.

Chọn dịch vụ phù hợp  
với con quý vị
Chọn dịch vụ phù hợp có thể là lúc thú vị và đôi khi choáng ngợp đối với quý vị và con 
quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải sớm cân nhắc các lựa chọn của miǹh và nghiên cứu 
phương pháp giáo dục mầm non và giữ trẻ sao cho phù hợp nhất với gia đình quý vị, và 
điều đó sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho con quý vị.

+ Giữ trẻ ngoài giờ học (Outside School Hours Care)

Dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học hoạt động trước và sau 
giờ học và/hay trong kỳ bãi trường. Dịch vụ này rất 
thích hợp cho cha mẹ có con trong độ tuổi đi học cần 
được trông nom ngoài giờ học.

+ Các Lựa chọn Giữ trẻ Khác

Hiện có các lựa chọn giữ trẻ khác bao gồm gia đình, 
bạn bè, người giữ trẻ và vú em. Các loại dịch vụ này 
rất linh động và tùy thuộc rất nhiều vào nhu cầu của 
gia đình. Các dịch vụ này thường diễn ra tại nhà và 
giờ giấc hoạt động có thể thay đổi.


