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Chọn dịch vụ giữ trẻ có chất lượng cho em 
bé của quý vị
90% não bộ của trẻ em phát triển khi các em lên 5 tuổi, thế nên những gì các em trải qua trong 
những năm đầu đời trở nên đặc biệt quan trọng. Mặc dù con người học hỏi và thay đổi trong suốt 
cuộc đời, nhưng những trải nghiệm đầu đời của trẻ em sẽ tạo cơ sở cho các em phát triển, học tập 
cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất của các em trong suốt quãng đời còn lại. 

 Nếu là cha mẹ không đi làm, quý vị có thể thực hiện 
rất nhiều điều ở nhà để khuyến khích đứa con nhỏ 
của mình phát triển và nếu quý vị đang tìm dịch vụ 
giữ trẻ, thì đã có thông tin để giúp quý vị biết dịch vụ 
nào là dịch vụ tốt nhất cho em bé của quý vị.

Dưới đây là thông tin để giúp quý vị nhận biết và 
chọn dịch vụ giữ trẻ có chất lượng cho bé.

Các mối quan hệ và tương tác

Dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé liên 
quan đến việc các nhà giáo dục hợp tác với quý vị 
và tìm hiểu con quý vị thông qua việc liên tục trao 
đổi thông tin về nhu cầu, thông lệ sinh hoạt và trải 
nghiệm của bé.

Tại dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé:

• các nhà giáo dục quen thuộc, những người sẽ 
tìm hiểu để quen với em bé của quý vị sẽ đảm nhận 
nhiệm vụ chăm sóc 

• có các cơ hội để chia sẻ tương tác riêng giữa em 
bé và các nhà giáo dục bao gồm:

 - ẵm bồng, nói, nhìn và mỉm cười hoặc chia sẻ sách 
và đồ vật vui chơi 

 - ham gia các trải nghiệm về mặt xã hội như các bài 
hát, bài đồng dao, vui chơi ngón tay và trò chơi ú òa 

 - tiếp xúc cơ thể thoải mái và dễ chịu như được ôm 
ấp và được ẵm bồng khi bú bình 

• em bé đang khóc hoặc bị khổ sở đều được ẵm 
bồng và dỗ dành bằng những lời an ủi để xoa dịu  
các em

• các nhà giáo dục tận dụng các cơ hội trong các 
thông lệ chăm sóc, chẳng hạn như trong lúc thay tã 
hoặc giờ ăn, để nói chuyện với em bé và thắt chặt 
mối quan hệ của họ với em bé.

Trải nghiệm

Vui chơi và tìm tòi là những cách tuyệt vời để trẻ em 
học hỏi và phát triển.

Tại dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé, 
con quý vị sẽ:

• có cơ hội để sử dụng các kỹ năng như với lên cao 
và nắm giữ

• có cơ hội khám phá môi trường vật chất để phát 
triển các kỹ năng như bò và kéo để đứng dậy

• được các nhà giáo dục hưởng ứng khi cháu phát 
ra âm thanh và tìm cách giao tiếp

• có các trải nghiệm xúc giác để khám phá và phát 
triển năm giác quan; sờ chạm, cảm nhận, ngửi, nghe, 
nếm và nhìn 

• có các vật liệu tự nhiên và trải nghiệm tự phát 
như là các cơ hội để thúc đẩy các em phát triển và 
học tập.
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Các chương trình dành cho trẻ em

Quy cách thực hành chất lượng diễn ra khi các nhà 
giáo dục lập kế hoạch linh động và chuẩn bị cho 
những trải nghiệm của em bé dựa trên những gì họ 
biết về ý thích và khả năng riêng của từng trẻ em. Tại 
các dịch vụ có chất lượng, các nhà giáo dục liên tục 
suy gẫm và suy nghĩ về các trải nghiệm có lợi và thú 
vị như thế nào đối với các em bé và gia đình, và có 
thể cải thiện những mặt nào. 

Tại dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé:

• dịch vụ có nhiều cách thức khác nhau, cả có cấu 
trúc lẫn không chính thức, để đánh giá mọi khía cạnh 
các chương trình dành cho trẻ em nhằm mục đích 
cải thiện.

• thời biểu hàng ngày linh động và theo nhu cầu 
riêng, có xét đến tầm quan trọng của việc phục vụ 
các nhu cầu và thông lệ sinh hoạt riêng của từng  
em bé.

Môi trường

Môi trường vật chất giữ vai trò quan trọng trong việc 
bảo đảm an toàn cho em bé và tạo điều kiện tốt cho 
em bé học tập và phát triển.

Tại dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé:

• môi trường ổn định và quen thuộc, thú vị và 
phong phú, có những thứ để nhìn, sờ chạm và nghe. 
Ví dụ, cần có những đồ vật để phát triển cơ bắp, 
chẳng hạn như những thứ để đẩy và kéo, banh/quả 
bóng, cục/khối rỗng lớn và những đồ vật treo để 
với lên, nắm hoặc đá và phải có những bề mặt khác 

nhau để bò lên, chẳng hạn như cỏ, gỗ, 
lát gạch, cao su, thảm rơm.

• mức độ tiếng ồn và hoạt động trong 
phạm vi vừa phải. Điều này có nghĩa là các 
phòng không quá tất bật hoặc ồn ào đến mức em 
bé bị căng thẳng và trở nên bị kích thích quá mức.

Sức khỏe và sự an toàn

Giữ gìn sức khỏe của trẻ em và giữ cho các em được 
an toàn là trách nhiệm cơ bản nhất của dịch vụ giữ 
trẻ. Để hợp tác với các gia đình và các chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ giữ trẻ em nên có 
các quy trình hiệu quả để tạo điều kiện cho tất cả các 
khía cạnh sức khỏe của em bé và trẻ em.

Tại dịch vụ giữ trẻ có chất lượng dành cho em bé:

• các cơ sở, đồ đạc bàn ghế và thiết bị an toàn, sạch 
sẽ và được bảo trì tốt

• các dịch vụ có quy cách thực hành vệ sinh sạch sẽ 
hiệu quả để rửa tay, làm sạch đồ chơi và khử trùng 
các bề mặt và kiềm chế các bệnh truyền nhiễm lây 
lan

• có khu vực trong nhà và ở ngoài trời an toàn cho 
bé tập lăn, ngồi, bò, đứng

• thời gian vui chơi trong chỗ dành riêng, ghế cao và 
xe đẩy em bé chỉ tối thiểu và em bé có thể khám phá 
môi trường của các em

• các em bé ngủ, có người để ý sát và luôn luôn 
trong tầm nhìn và/hoặc nghe của các nhà giáo dục

• các gia đình được trợ giúp để cho em bé bú sữa 
mẹ và có thể sẽ có chỗ an toàn, sạch sẽ và yên tĩnh 
cho các bà mẹ cho con bú sữa mẹ.
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Chọn dịch vụ giữ trẻ có chất lượng cho em bé

Điều quan trọng là quý vị phải cảm thấy thoải mái 
với dịch vụ giữ trẻ quý vị chọn cho con mình. Khi 
chọn dịch vụ, quý vị hãy tin vào bản năng mình và 
đừng ngại đặt câu hỏi về những điều quan trọng đối 
với quý vị và gia đình mình. 

Một số câu hỏi mà quý vị có thể thấy hữu ích bao 
gồm:

• Các nhà giáo dục sẽ dỗ em bé của tôi như thế nào 
nếu cháu trở nên không vui, hoặc khó rời xa tôi khi 
cháu bắt đầu đi dịch vụ giữ trẻ?

• Ai chịu trách nhiệm cung cấp tã cho em bé của 
tôi? Có sử dụng tã vải hoặc tã dùng một lần không?

• (Các) Nhà giáo dục nào sẽ là người chăm sóc chủ 
yếu của em bé của tôi?

• Nếu em bé của tôi bú bình hoặc bú sữa mẹ thì 
sao? 

• Dịch vụ giữ trẻ sẽ thực hiện thông 
lệ sinh hoạt tại nhà của em bé của tôi 
như thế nào khi cháu có mặt tại dịch vụ?

• Liệu em bé của tôi có đồ vật để dỗ dành 
cháu như núm vú giả, chăn/mền hoặc đồ chơi đặc 
biệt không?

• Việc phát triển của em bé của tôi sẽ được kích 
thích như thế nào tại dịch vụ giữ trẻ?

Hãy truy cập phần Tìm Nơi Giữ Trẻ của chúng tôi để 
tìm dịch vụ có chất lượng gần nơi quý vị cư ngụ.

https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

