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Chọn dịch vụ giữ trẻ có chất lượng ngoài 
giờ học cho con
Tại các dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học (tiếng Anh viết tắt là OSHC) có dịch vụ giáo dục và giữ trẻ 
có chất lượng dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học. Các dịch vụ OSHC có thể cung cấp dịch vụ giữ trẻ 
trước và sau giờ học cũng như giữ trẻ trong thời gian học sinh nghỉ học (học sinh nghỉ học). Một 
số dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ (FDC - Family Day Care) và dịch vụ giữ trẻ ban 
ngày tại trung tâm (LDC - Long Day Care) cũng cung cấp OSHC.

Theo kết quả công trình nghiên cứu, những trải nghiệm 
thời thơ ấu rất quan trọng. Con người học hỏi và thay đổi 
trong suốt cuộc đời, và những trải nghiệm ban đầu của 
họ là nền tảng cho sự phát triển, học tập và an sinh.

Gia đình có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với trẻ em, 
và nếu các em tham dự dịch vụ giáo dục và giữ trẻ, thì 
những trải nghiệm và mối quan hệ diễn ra ở đó cũng 
quan trọng.

Các đặc điểm của dịch vụ giữ trẻ có chất lượng ngoài giờ 
học (OSHC) xoay quanh:

Các mối quan hệ
Tại dịch vụ có chất lượng, mối quan hệ giữa trẻ em và 
nhà giáo dục là rất quan trọng và giữa đôi bên cần tương 
tác nồng ấm, thân thiện, trong đó người lớn biểu hiện sự 
tôn trọng đối với trẻ em. Các nhà giáo dục hợp tác với gia 
đình và nhà trường để tìm hiểu đứa trẻ trong bối cảnh gia 
đình và cộng đồng rộng lớn hơn của nhà trường. Giữa các 
nhà giáo dục, gia đình và nhà trường của đứa trẻ cần trao 
đổi thông tin hiệu quả và liên tục về nhu cầu, thông lệ 
sinh hoạt và trải nghiệm của các em.

Tại dịch vụ có chất lượng, những quy cách thực hành dưới 
đây là quan trọng nhất:

• tìm hiểu và coi trọng ý tưởng, ý kiến đóng góp và
quan điểm của trẻ em trong khi soạn thảo chương
trình

• trợ giúp trẻ em tương tác một cách công bằng và biết
tôn trọng với những người khác, đồng thời thương
lượng và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả

• trẻ em nhận được các cách thức để hướng dẫn hành
vi phù hợp và hiệu quả để giúp các em điều chỉnh
hành vi của bản thân và của người khác.

Các trải nghiệm
Tại môi trường OSHC chất lượng, trải nghiệm của trẻ em 
sẽ đem lại cho các em nhiều cơ hội để vui chơi và tìm tòi, 
đồng thời, nhận ra rằng đây là những cách tuyệt vời để 
trẻ em học hỏi và phát triển.

Những điều dưới đây đặc biệt quan trọng:

• vì trẻ em vừa học ở trường xong, tại OSHC các em cần
có cơ hội để thư giãn, tham gia các sinh hoạt giải trí
và có thời gian vui chơi với bạn bè và các bạn cùng
trang lứa.

• khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt trong cộng
đồng, ví dụ, sử dụng các cơ sở địa phương như thư
viện, trung tâm giải trí và tham gia các dự án cộng
đồng như trồng cây, các chương trình nghệ thuật
hoặc các dự án làm vệ sinh toàn quốc
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• trợ giúp trẻ em phát triển lòng tự trọng và lòng tự tin

• có các cơ hội trong chương trình để trẻ em bắt đầu 
một ý thích hoặc sở thích mới, học một môn thể 
thao mới, và chia sẻ ý thích và kỹ năng của chúng với 
những người khác.

Các chương trình dành cho trẻ em
Tại dịch vụ có chất lượng, các sinh hoạt theo chương trình 
đều dựa trên ý thích, nhu cầu và khả năng của mỗi trẻ 
em. Quy cách thực hành chất lượng xảy ra khi các nhà 
giáo dục lập kế hoạch linh động và chuẩn bị cho trẻ em có 
các mối quan hệ và trải nghiệm tốt đẹp.

Đặc biệt hơn:

• có các quy trình chính thức và không chính thức 
để đánh giá và phản ảnh về mọi khía cạnh của các 
chương trình dành cho trẻ em nhằm mục đích cải 
thiện quy cách thực hành

• khi lập kế hoạch, thì các em có sự lựa chọn và lồng sự 
linh động vào lịch trình. Cách tổ chức một ngày bao 
gồm các thông lệ sinh hoạt hoặc trải nghiệm hàng 
ngày tạo điều kiện để có thể điều chỉnh, liệu trước 
các tình huống bất ngờ và nhu cầu của mỗi trẻ em.

Môi trường
Các nguồn lực là khía cạnh chính của môi trường OSHC, 
và cần có nhiều hình thức vui chơi và tài liệu học tập, 
thiết bị và nguồn lực, cả trong nhà lẫn ngoài trời, để trẻ 
em sử dụng theo nhiều cách. Các tài liệu này nên khuyến 
khích trẻ em tìm tòi, suy nghĩ và giải quyết vấn đề, cũng 
như giúp trẻ em sáng tạo và kích thích óc tò mò của các 
em.

Dịch vụ phải phong phú về ngôn ngữ và tài liệu bản in. Ví 
dụ, trẻ em sẽ có thể có các loại tác phẩm văn học khác 
nhau như sách và tạp chí.

Các dịch vụ OSHC đôi khi hoạt động tại các nơi chốn họ 
chia sẻ với những người khác, (chẳng hạn như hội trường 
hoặc lớp học), nghĩa là họ nhiều khi chỉ có một ít chỗ 
trống để lưu trữ. Họ có thể phải thiết lập và, vào cuối mỗi 
buổi, phải dọn dẹp toàn bộ nơi chốn họ sử dụng. 

Tại dịch vụ có chất lượng:

• có đủ chỗ an toàn cho trẻ em tham gia các 
sinh hoạt thể chất mạnh mẽ, chẳng hạn như 
các môn thể thao đồng đội khác nhau, để ‘xả hơi’ 
sau giờ học

• có chỗ và các thứ cần thiết, thích hợp cho trẻ em nào 
chọn làm bài tập về nhà làm

• trong trường hợp sử dụng chung cơ sở vật chất với 
trẻ em nhỏ tuổi hơn (trong trường hợp LDC hoặc 
FDC), thì cần có đầy đủ đồ đạc và các thứ cần thiết, 
phù hợp với trẻ em ở độ tuổi đi học.

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 của mỗi dịch vụ.

Trẻ em trong bối cảnh dịch vụ thường dễ dàng tiếp xúc 
với các bệnh truyền nhiễm hơn so với ở nhà. Dịch vụ phải 
hiểu thấu đáo về quy cách thực hành tốt nhất về sức 
khỏe và sự an toàn và có các chính sách bằng văn bản 
phản ảnh và tạo điều kiện cho quy cách thực hành tốt 
nhất này.

Dịch vụ có chất lượng phải:

• thực hiện các quy cách thực hành an toàn về ánh 
nắng mặt trời đã khuyến nghị

• trông coi trẻ em một cách hữu hiệu và bảo đảm trẻ 
em không tiếp xúc với động vật, các nơi chốn trong 
trường học không thuộc dịch vụ OSHC mà không có 
người trông coi

• bảo đảm trong môi trường này không có khói thuốc, 
ma túy và rượu bia

• có chính sách khuyến khích dinh dưỡng có lợi cho sức 
khỏe, kể cả đối với thức ăn đem theo từ nhà.

Để quyết định xem một dịch vụ nào đó có phù hợp với 
con mình hay không, quý vị nên cân nhắc việc đến dịch 
vụ ít nhất một lần, ở lại trong môi trường của trẻ em một 
thời gian và nói chuyện với các nhà giáo dục tại dịch vụ về 
chương trình và thông lệ sinh hoạt của các em.

Nhiều dịch vụ OSHC sẽ tổ chức buổi hướng dẫn để làm 
quen trong khuôn khổ chương trình làm quen cơ sở nhà 
trường, và điều này có thể giúp con quý vị hòa nhập vào 
môi trường dễ dàng hơn.


