
StartingBlocks.gov.au

www.startingblocks.gov.au cống hiến cho quý vịDo 

Các tiêu chí xếp hạng là gì? 
Các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non được 
đánh giá và xếp hạng theo Tiêu chuẩn Chất lượng 
Toàn quốc (National Quality Standard - NQS) để:

• thúc đẩy cải tiến liên tục trong việc cung cấp 
việc giáo dục và chăm sóc có chất lượng

• âng cao kiến thức và cải thiện việc có thông tin 
về chất lượng dịch vụ để giúp các gia đình quyết 
định sáng suốt về việc giáo dục và chăm sóc 
con em mình.

NQS là một phần của Quy định Toàn quốc (National 
Regulations) và bao gồm 7 lĩnh vực chất lượng quan 
trọng đối với việc học tập của trẻ em và kết quả về sự 
phát triển.

Tài liệu hướng dẫn ngắn gọn về 
quy trình Đánh giá và Xếp hạng
Tờ thông tin này trình bày tổng quát về quy trình đánh giá và xếp hạng cho các dịch vụ 
chăm sóc và giáo dục đã được chấp thuận, đồng thời giải đáp một số câu hỏi thường gặp.

Các thứ hạng chất lượng là gì? 
Có năm thứ hạng chất lượng mà một dịch vụ có thể 
nhận được:

Dịch vụ phải nộp đơn cho Cơ quan Chất lượng Chăm 
sóc & Giáo dục Trẻ em Úc (Australian Children’s 
Education & Care Quality Authority - ACECQA), mà 
Những Bước Khởi đầu (Starting Blocks) là một phần, 
để được xếp hạng Xuất sắc.

1 Chương trình giáo dục và việc thực hành

Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em2

3 Môi trường vật chất

6 Quan hệ hợp tác với gia đình và cộng đồng

4 Sắp xếp nhân sự

5 Mối quan hệ với trẻ em

7 Quản trị và lãnh đạo

Dịch vụ cung cấp chương trình 
chăm sóc và giáo dục an toàn, 
nhưng có một hoặc nhiều lĩnh 
vực đã xác định cần cải thiện.

Dịch vụ đạt Tiêu chuẩn Chất 
lượng Toàn quốc (National Quality 
Standard). Dịch vụ cung cấp việc  
giáo dục và chăm sóc chất lượng đối 
với tất cả bảy lĩnh vực chất lượng.

Dịch vụ vượt trội các yêu cầu 
của Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn 
quốc (National Quality Standard) 
đối với ít nhất bốn trong bảy lĩnh 
vực chất lượng.

Dịch vụ thúc đẩy giáo dục và 
chăm sóc xuất sắc, thể hiện vai 
trò lãnh đạo trong ngành và cam 
kết cải tiến liên tục.

CẦN CẢI TIẾN 
ĐÁNG KỂ 
(SIGNIFICANT 
IMPROVEMENT 
REQUIRED)

Có nguy cơ đáng kể đã xác định 
đối với sự an toàn, sức khỏe và 
an sinh của trẻ em. Cần hành 
động ngay lập tức để giải quyết 
các vấn đề.
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Ai đánh giá dịch vụ?
Cơ quan giám sát của tiểu bang hoặc lãnh thổ sẽ 
đánh giá và xếp hạng các dịch vụ theo NQS và xếp 
hạng từng lĩnh vực trong số bảy lĩnh vực chất lượng 
và xếp hạng tổng thể dựa trên các kết quả này. 

Các thứ hạng chất lượng sẽ được công bố tại 
trang mạng các sổ bộ đăng ký toàn quốc ACECQA  
(acecqa.gov.au) và tại trang mạng Những Bước Khởi 
đầu (Starting Blocks) (startingblocks.gov.au)

Nếu dịch vụ bị xếp hạng Cần Cải tiến 
Đáng kể (Significant Improvement Re-
quired) thì sao?
Nếu dịch vụ bị đánh giá là Cần Cải tiến Đáng kể 
(Significant Improvement Required), thì cơ quan giám 
sát đã xác định có những nguy cơ rõ ràng đối với sự 
an toàn, sức khỏe và an sinh của trẻ em. Cơ sở cung 
cấp dịch vụ đã được chấp thuận phải hành động 
ngay lập tức để khắc phục những nguy cơ này và RA 
sẽ giám sát chặt chẽ dịch vụ để bảo đảm phải thực 
hiện những cải tiến đó.

Cải tiến Liên tục
Các dịch vụ mới có thể phải từ từ mới đáp ứng được 
từng yếu tố cần thiết trong tiêu chuẩn, điều này có 
thể dẫn đến thứ hạng Đang Tiến tới NQS hoặc Đạt 
NQS. Muốn tìm hiểu thêm về cách thức dịch vụ của 
con mình đang cố gắng đạt được chất lượng, quý 
vị có thể yêu cầu xem Kế hoạch Cải tiến Chất lượng 
(Quality Improvement Plan - QIP) của dịch vụ đó.

QIP là tài liệu ghi lại thông tin tự đánh giá của dịch vụ 
về chất lượng hoạt động của họ so với NQS và Quy 
định Toàn quốc (National Regulations). Tài liệu này 
cũng xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải tiến và có 
thông tin tuyên bố triết lý của họ. Tất cả các nhà giáo 
dục, trẻ em, gia đình và cộng đồng nên tham gia vào 
việc phát triển và duy trì QIP của dịch vụ.

Tại sao các dịch vụ không có thứ hạng 
hoạt động?
Các dịch vụ chưa có lần tới thăm đánh giá và xếp 
hạng sẽ có thứ hạng “Tạm thời – Chưa đánh giá 
(Provisional – Not Yet Assessed)”.

Các dịch vụ giáo dục và chăm sóc phải trải qua 
nhiều quy trình và chấp thuận để được chấp thuận 
và hoạt động theo Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc 
(National Quality Framework - NQF). Đây cũng là 
cách để bảo đảm chất lượng và sự tuân thủ trước lần 
đánh giá và xếp hạng của họ.

Dịch vụ sẽ nhận được thứ hạng khi RA đã đánh giá và 
xếp hạng.

Nếu muốn biết khi nào dịch vụ sẽ được đánh giá và 
xếp hạng, xin quý vị liên lạc trực tiếp với dịch vụ. RA 
tại tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ, chịu 
trách nhiệm đánh giá và xếp hạng, cũng có thể giúp 
đỡ quý vị.

Quý vị cũng có thể hỏi dịch vụ xin QIP và cẩm nang 
gia đình của họ. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị 
đánh giá kỹ hơn về điểm mạnh của dịch vụ và cũng 
có thể giúp xác định các tiêu chí quý vị muốn thấy 
trong một dịch vụ.

Các dịch vụ được đánh giá và xếp hạng 
thường xuyên như thế nào?
Khi các cơ quan giám sát sắp xếp thời biểu các lần 
đánh giá xếp hạng chất lượng, mục tiêu là để đánh 
giá và xếp hạng chất lượng dịch vụ, thúc đẩy cải tiến 
liên tục và giữ cho gia đình và cộng đồng luôn có 
thông tin chính xác và cập nhật.

Nhằm mục đích dồn nguồn lực vào các dịch vụ cần 
cải thiện về mặt dịch vụ nhất, các hành động của 
RA là đáp ứng và dựa trên nguy cơ. Các dịch vụ có 
thứ hạng chất lượng thấp hơn sẽ được xếp hạng lại 
thường xuyên hơn. Các dịch vụ có thứ hạng chất 
lượng cao hơn, nói chung, sẽ có khoảng thời gian 
cách xa hơn giữa các lần đánh giá và xếp hạng để 
nhìn nhận khả năng đạt NQS của họ.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
http://www.acecqa.gov.au
http://www.startingblocks.gov.au
https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-07/RevisedNQSHandoutA4.pdf
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RA xem xét các yếu tố dưới đây khi quản lý thời biểu 
các lần đánh giá và xếp hạng:

• Lần đánh giá chất lượng trước đó của dịch vụ, 
bao gồm các kết quả so với các lĩnh vực chất 
lượng, tiêu chuẩn và ở mức độ yếu tố.

• Một sự thay đổi trong các đặc điểm dịch vụ có 
thể được coi là hợp lý có ảnh hưởng đến chất 
lượng của dịch vụ – ví dụ, những thay đổi về cơ 
sở cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận hoặc 
ban quản lý dịch vụ.

• Các sự kiện xảy ra tại dịch vụ – ví dụ: sự cố 
nghiêm trọng, khiếu nại hoặc không tuân thủ 
Luật pháp Toàn quốc (National Law) có thể cho 
thấy sự thay đổi về chất lượng và mức độ ưu tiên 
sắp xếp thời biểu cao hơn.

• Khoảng thời gian kể từ lần đánh giá sau cùng – 
ví dụ: theo thời gian, thứ hạng chất lượng có thể 
làm mất đi tính hiện hành và giá trị của thứ hạng 
đó đối với các gia đình.

Mỗi RA quản lý thời biểu các lần đánh giá của họ linh 
động theo nhu cầu, thực hiện các điều chỉnh đối với 
thời biểu khi có thông tin mới và sử dụng tốt nhất các 
nguồn lực sẵn có của họ.

Cơ quan giám sát thường mất 10 tuần để đánh giá và 
xếp hạng một dịch vụ. Nên cung cấp cho các gia đình 
báo cáo xếp hạng hoặc giấy chứng nhận xếp hạng.

Làm cách nào để RAs bảo đảm rằng các 
dịch vụ tiếp tục duy trì chất lượng sau 
khi nhận được thứ hạng của họ?
RAs thực hiện các chuyến tới thăm các dịch vụ đột 
xuất và theo thời biểu ngoài các chuyến tới thăm 
đánh giá và xếp hạng, bao gồm theo dõi, kiểm tra tại 
chỗ và các chuyến tới thăm về mặt tuân thủ để bảo 
đảm dịch vụ đang hoạt động theo đúng luật pháp 
toàn quốc.

Tóm tắt các bước trong quy trình 
Đánh giá và Xếp hạng
Tự đánh giá và cải tiến chất lượng
Cơ sở cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận, tự 
đánh giá để xác định chất lượng của các quy cách 
thực hành hiện tại so với NQS và các yêu cầu quy 
định liên quan.
Cơ sở cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận, xác 
định các điểm mạnh và những mặt có thể cải tiến, 
ghi trong Kế hoạch Cải tiến Chất lượng (Quality 
Improvement Plan - QIP).
Thông báo về chuyến tới thăm
Cơ quan giám sát gửi văn bản cho cơ sở cung cấp 
dịch vụ đã được chấp thuận thông báo rằng quy 
trình đánh giá và xếp hạng đã bắt đầu. Cơ quan 
giám sát sẽ nhận được QIP trước chuyến tới thăm 
cùng bất kỳ thông tin bổ sung nào, theo yêu cầu 
của cơ quan giám sát.
Chuyến tới thăm đánh giá và xếp hạng diễn ra tại 
dịch vụ.
Dự thảo báo cáo
Cơ quan giám sát cung cấp cho cơ sở cung cấp 
dịch vụ đã được chấp thuận dự thảo báo cáo đánh 
giá và xếp hạng.
Ý kiến đóng góp về dự thảo báo cáo
Cơ sở cung cấp dịch vụ có thể đóng góp ý kiến về 
bất kỳ điểm nào không chính xác trong báo cáo và 
cung cấp bằng chứng cho ý kiến đóng góp đó.

Gửi cho cơ sở cung cấp dịch vụ báo cáo chính 
thức và thông báo về thứ hạng chính thức
Trước khi đúc kết báo cáo chính thức và gửi đi, mọi 
ý kiến đóng góp đều được xem xét.
Báo cáo chính thức
Cơ sở cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận có thể 
chọn nộp đơn yêu cầu tái xét thứ hạng chính thức 
trong khoảng thời gian tái xét đã định.
Thứ hạng được công bố trên sổ bộ đăng ký toàn 
quốc
Sau khi giai đoạn tái xét kết thúc, thứ hạng chính 
thức sẽ được công bố trên sổ bộ đăng ký toàn 
quốc tại trang mạng ACECQA.


