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Chuẩn bị để đi làm trở lại sau khi sinh con nhiều khi 
khá phức tạp, và một trong những quyết định khó 
khăn nhất đối với cha mẹ là chọn loại dịch vụ giữ  
trẻ nào.

Khi quý vị là cha mẹ có con đầu lòng, đang tìm dịch 
vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ cho con mình, rất 
có thể quý vị sẽ bị nhầm lẫn bởi điểm khác biệt giữa 
các dịch vụ Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ trẻ 
(Family Day Care), tiếng Anh viết tắt là FDC và Giữ 
Trẻ Cả Ngày (Long Day Care), tiếng Anh viết tắt là 
LDC (giữ trẻ tại trung tâm).

Các dịch vụ FDC và LDC đều có những điểm khác và 
giống nhau và chúng tôi khuyên quý vị nên đến hai 
loại dịch vụ để xem loại dịch vụ nào phù hợp nhất 
với nhu cầu của con và gia đình mình.

Điểm tương đồng:

Các dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ ở Úc hoạt 
động theo Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc (NQF, 
National Quality Framework), đã bắt đầu áp dụng 
vào năm 2012 nhằm nâng cao chất lượng tất cả các 
loại dịch vụ. Tất cả các dịch vụ:

• trải qua quy trình tuân thủ và đánh giá và xếp 
hạng, do cơ quan giám sát của Tiểu bang và 
Lãnh thổ thực hiện.

• được xếp hạng theo Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn 
quốc (NQS, National Quality Standards).

• hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp gửi trẻ. 
• cung cấp chương trình giáo dục đặt trẻ em làm 

trọng tâm, kích thích và tối đa hóa các cơ hội để 
nâng cao và mở rộng việc học tập và phát triển 
của mỗi trẻ em.

• tuyển dụng các nhà giáo dục, phải có bằng cấp 
về những năm đầu đời.

• phải tuân thủ yêu cầu về tỷ lệ và tuyển dụng 
các nhà giáo dục để duy trì tỷ lệ này trong suốt 
ngày.

Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ trẻ 
(Family Day Care) hay Giữ Trẻ tại trung tâm 
(Giữ Trẻ Cả Ngày) - nên chọn dịch vụ nào?
Đây là các loại dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ khác nhau, diễn ra trong các môi trường khác 
nhau và cả hai đều có lợi ích.

• tuyển dụng nhân viên hàng đầu về giáo dục để 
hướng dẫn các nhà giáo dục về việc soạn thảo 
chương trình dành cho trẻ em.

Một số điểm khác biệt mà quý vị có thể nhận thấy 
tại dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ và 
dịch vụ giữ trẻ cả ngày là:

• Lệ phí hàng ngày và giờ mở cửa. Có một số dịch 
vụ mở cửa vào cuối tuần, qua đêm và trong thời 
gian học sinh nghỉ học. Hãy nhớ hỏi về điều này 
trước khi ghi danh cho con.

• Các bữa ăn – tùy thuộc vào dịch vụ, những bữa 
ăn này có thể được bao gồm hoặc không bao 
gồm trong lệ phí hàng ngày.

• Nhân viên nghỉ phép – trong trường hợp giữ 
trẻ cả ngày, một nhà giáo dục nghỉ phép có thể 
được thay thế bằng một nhà giáo dục diện phù 
động (casual), trong khi tại dịch vụ FDC, một 
nhà giáo dục khác có thể sẽ chăm sóc trẻ em ở 
một căn nhà/địa điểm (giữ trẻ) khác. Điều quan 
trọng là, các nhà giáo dục thường xuyên lập kế 
hoạch nghỉ phép trước với các gia đình họ phục 
vụ, và thực hiện việc đến để làm quen và xem 
các căn nhà (giữ trẻ) khác. Nên thông báo các 
gia đình biết khi có một nhà giáo dục trong bất 
kỳ dịch vụ nào nghỉ phép, để quý vị biết ai sẽ 
chăm sóc con mình và tạo điều kiện để có dịch 
vụ chăm sóc liên tục.

• Các chương trình của FDC tuyển dụng ‘điều phối 
viên’, người này sẽ thường xuyên đến căn nhà/
địa điểm của nhà giáo dục để hướng dẫn về các 
vấn đề liên quan đến quy định. Tại dịch vụ LDC, 
đây là vai trò của người giám sát đã được chỉ 
định hoặc người khác điều hành các hoạt động 
hàng ngày của dịch vụ.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
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Các điểm khác biệt khác:

Giữ Trẻ Cả Ngày (tại trung tâm) Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ trẻ
Số lượng trẻ em

Đối với dịch vụ giữ trẻ LDC, số lượng trẻ em ghi danh là  
do Cơ quan Giám sát xác định và phụ thuộc vào tòa nhà 
lớn hay nhỏ và chỗ vui chơi ngoài trời.

Trẻ em thường được phân nhóm theo độ tuổi, căn phòng 
lớn hay nhỏ và số lượng nhà giáo dục trong phòng. Ví dụ, 
các dịch vụ có thể có phòng 0-2 tuổi, phòng 2-3 tuổi và 
phòng 3-5 tuổi. Tại các dịch vụ lớn hơn, mỗi nhóm tuổi  
có thể có nhiều phòng.

Tại dịch vụ FDC, các nhà giáo dục hoạt động tại nhà của  
họ hoặc một địa điểm đã thỏa thuận.

Đối với các dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà của người 
giữ trẻ, tỷ lệ là một nhà giáo dục phụ trách bảy trẻ em và 
không được phép có nhiều hơn bốn trẻ em dưới độ tuổi 
đi học.

Các nhà giáo dục cung cấp dịch vụ giáo dục và giữ trẻ tại 
nhà của họ cho các nhóm ít trẻ em. FDC tập trung mạnh 
mẽ vào cộng đồng vì các nhà giáo dục được khuyến khích 
tham gia các chuyến đi chơi thường xuyên trong cộng 
đồng hàng ngày.

Tỷ lệ giữa nhà giáo dục và trẻ em
NQF quy định tỷ lệ giữa nhà giáo dục và trẻ em đối với  
các dịch vụ.

Các dịch vụ LDC tuyển dụng một số nhà giáo dục để đáp 
ứng các tỷ lệ này suốt ngày. Các nhà giáo dục thường làm 
việc theo ca sáng hoặc ca chiều nếu dịch vụ mở cửa từ 
sáng sớm đến tối. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu ‘Tỷ lệ 
giữa nhà giáo dục và trẻ em’ tại trang mạng.

Một nhà giáo dục phụ trách trẻ em ở các nhóm tuổi khác 
nhau.

Một số nhà giáo dục có trợ lý giáo dục – hầu hết được sử 
dụng để đưa đón trẻ em trong trường hợp nhà giáo dục 
không thể lái xe hoặc trong trường hợp họ có trẻ em từ 
tuổi mẫu giáo trở xuống và phải đưa và đón trẻ trong độ 
tuổi đi học.

Đối với các dịch vụ này, tỷ lệ là như tỷ lệ đã đề cập ở trên.

Con cái của nhà giáo dục hoặc bất kỳ trẻ em nào khác tại 
căn nhà FDC được tính vào tổng số trẻ em nếu các em 
dưới 13 tuổi và không có người lớn nào khác hiện diện và 
chăm sóc những đứa trẻ đó.

Không thể tăng số lượng nhà giáo dục tại căn nhà để tăng 
số lượng trẻ em có thể được giáo dục và chăm sóc.

Tuổi của trẻ em
Có nhiều nhà giáo dục có nghĩa là có thể có thêm trẻ em 
hiện diện, và các em thường sẽ được xếp vào chung nhóm 
với các em cùng độ tuổi.

Sẽ có ít trẻ em ghi danh hơn và có thể ở các độ tuổi khác 
nhau.

Các bữa ăn và tã
Có khi cung cấp hoặc không cung cấp bữa ăn và tã. Có khi cung cấp hoặc không cung cấp bữa ăn và tã.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
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Giữ Trẻ Cả Ngày (tại trung tâm) Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ trẻ
Các sinh hoạt dành cho trẻ em

Tùy thuộc vào phương châm của dịch vụ quý vị chọn, các 
nhà giáo dục có thể đưa trẻ em đi du ngoạn hoặc không. 
Dịch vụ bắt buộc phải xin phép quý vị trước khi đưa đứa 
trẻ rời khỏi dịch vụ, và họ phải tiến hành và đánh giá rủi 
ro về phương tiện vận chuyển và địa điểm trẻ em sẽ đến 
thăm. 

Một số thông lệ sinh hoạt có thể được coi là ‘đi chơi đều 
đặn’ đến những nơi như thư viện địa phương, bưu điện, 
quán cà phê, v.v. Các chuyến du ngoạn khác có thể được 
lập kế hoạch dựa trên ý thích của các em trong suốt năm. 

Dịch vụ có thể mời những người có kỹ năng chuyên môn 
đặc biệt đến dịch vụ cho trẻ em tham gia các sinh hoạt 
trình diễn, âm nhạc, thể thao hoặc công nghệ.

Muốn biết thêm thông tin về các chuyến du ngoạn và 
khách tới thăm dịch vụ, hãy nhớ nói chuyện với Người 
giám sát đã được đề cử.

Các nhà giáo dục FDC tham gia các buổi đi chơi định kỳ 
đặt trẻ em làm trọng tâm. Điều này có thể bao gồm các 
chuyến tới thư viện, công viên địa phương, cộng đồng, 
nhóm vườn trẻ, phòng tập thể dục mẫu giáo, buổi vui  
chơi của đơn vị phối hợp, bảo tàng viện và các khu vườn 
cộng đồng

Các nhà giáo dục FDC có thể đến trường TAFE địa phương 
để tham gia buổi vui chơi. Điều này giúp các nhà giáo dục 
FDC giao du làm quen nhau và các trẻ em trong FDC để 
vui chơi với những trẻ em khác. Đồng thời cũng giúp sinh 
viên Chứng chỉ III và Văn bằng Cao đẳng (Diploma) để lập 
kế hoạch cho các sinh hoạt dành cho trẻ em và các  
trải nghiệm học tập chú trọng đến trẻ em.

Nhà giáo dục/dịch vụ phải xin phép quý vị trước khi đưa 
trẻ em ra khỏi dịch vụ, và họ phải đánh giá rủi ro về 
phương tiện vận chuyển và địa điểm mà trẻ em đến thăm, 
cũng như cung cấp việc đánh giá rủi ro này nếu cần. 

Một số thông lệ sinh hoạt có thể được coi là ‘đi chơi đều 
đặn’ đến những nơi như thư viện địa phương, bưu điện, 
quán cà phê, v.v. Các chuyến du ngoạn khác có thể được 
lập kế hoạch dựa trên ý thích của các em trong suốt năm. 
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Một số gợi ý bổ sung để giúp quý vị chọn đúng loại 
dịch vụ:

• Suy nghĩ về các nguyên tắc đạo lý, hoàn cảnh, 
nhu cầu và ý muốn của quý vị. Sau đó, xem xét 
các đặc điểm khác nhau của dịch vụ giữ trẻ cả 
ngày và dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà người 
giữ trẻ để xem mô hình nào phù hợp nhất với 
những điều này.

• Hãy tìm hiểu để biết sự khác biệt và cấu trúc 
của hai loại dịch vụ này. Mặc dù trong trường 
hợp Dịch vụ Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ 
trẻ thường chỉ có một nhà giáo dục chăm sóc 
trẻ em, nhà giáo dục không làm việc một mình. 
Dịch vụ Giữ Trẻ Ban Ngày tại Nhà Người giữ trẻ 
có điều phối viên, nhân viên liên lạc gia đình, 
người quản lý dịch vụ, là những người giám sát 
và tham dự các buổi vui chơi/nhóm vườn trẻ. 

• Nhà giáo dục cũng được trợ giúp và giám sát bởi 
một nhóm nhân viên tại ban điều phối – điều 
quan trọng là các gia đình nên gặp nhóm nhân 
viên tại ban điều phối để họ cảm thấy thoải mái 
khi yêu cầu họ tư vấn. Hãy nhớ rằng không phải 
tất cả các buổi phỏng vấn ghi danh đều diễn ra 
tại văn phòng, một số buổi phỏng vấn diễn ra 
tại nhà của nhà giáo dục.

• Các gia đình nên đến xem cả dịch vụ giữ trẻ ban 
ngày tại nhà người giữ trẻ lẫn dịch vụ giữ trẻ cả 
ngày (tại trung tâm). Chuẩn bị sẵn danh sách 
các câu hỏi cho chuyến tới thăm này có thể giúp 
quý vị quyết định.

Quý vị có thể muốn tìm hiểu:

• Thứ hạng của dịch vụ theo NQS là gì?
• Có danh sách chờ đợi không, và quý vị sẽ phải 

đợi bao lâu?
• Phương châm của dịch vụ là gì và điều này ảnh 

hưởng như thế nào đến mối quan hệ của nhà 
giáo dục với trẻ em?

• Gần đây có thay đổi nhân viên nào không? Thời 
gian lâu nhất mà một người nào đó đã làm việc 
tại dịch vụ là bao lâu (nhân viên thay đổi xoành 

xoạch có thể có nghĩa là dịch vụ đang cố gắng 
đạt được các quy cách thực hành chất lượng)

• Có bao nhiêu nhà giáo dục sẽ có mặt trong 
phòng với con quý vị?

• Có phải dịch vụ này đã bán gần đây hay không?
• Ai là cơ sở cung cấp dịch vụ đã được phê  

chuẩn – đây là người được chấp thuận theo  
luật toàn quốc để điều hành dịch vụ.

• Dịch vụ này đã hoạt động được bao lâu?

Nếu quý vị sẽ đến thăm dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại 
nhà người giữ trẻ, có lẽ quý vị cũng nên hỏi:

• Nhà giáo dục có đưa trẻ em đến nhóm vườn  
trẻ hay không và thường xuyên như thế nào?

• Điều phối viên đến thăm nhà của nhà giáo dục 
bao lâu một lần?

• Ai khác sẽ có mặt tại căn nhà/địa điểm khi con 
quý vị có mặt ở đó? 

• Nhà giáo dục đã kinh nghiệm làm việc gì trong 
lĩnh vực mầm non.

Quý vị có thể tham khảo thông tin có minh họa của 
chúng tôi về những câu hỏi quan trọng cần hỏi khi 
chọn dịch vụ giữ trẻ và những điều cần lưu ý khi  
đến xem dịch vụ giữ trẻ để biết thêm thông tin. 

Quy trình tìm dịch vụ:

Dịch vụ giữ trẻ cả ngày (Long day care): quý vị có 
thể sử dụng chức năng Tìm Dịch vụ Giữ Trẻ của 
Starting Blocks để tìm dịch vụ LDC gần nhà. Chức 
năng tìm kiếm của chúng tôi cũng cho phép người 
sử dụng sàng lọc theo loại dịch vụ. Quý vị có thể  
gọi điện thoại cho các dịch vụ trong danh sách quý  
vị đã lựa chọn và sau đó tham dự chuyến tham 
quan/chuyến tới thăm.

Dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ 
(Family day care): Chức năng tìm kiếm của Starting 
Blocks sẽ giúp quý vị tìm chương trình dịch vụ giữ 
trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ gần quý vị. Hãy 
liên lạc với chương trình này trước. Sau đó, họ sẽ 
giới thiệu quý vị đến nhà giáo dục FDC trong khu vực 
quý vị cư ngụ.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/key-questions-to-ask-a-child-care-service/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/what-to-look-for-when-visiting-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/infographics/preparing-for-child-care/what-to-look-for-when-visiting-child-care/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/

