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Hiểu Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn 
quốc đối với các dịch vụ giáo dục 
mầm non và giữ trẻ
Tờ thông tin này giải thích về các lĩnh vực chất lượng NQS (QA) và các lĩnh vực chất lượng NQS này 
tác động như thế nào đến con quý vị cũng như chất lượng giáo dục và giữ trẻ tại dịch vụ giữ trẻ cả 
ngày, giữ trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và dịch vụ giữ trẻ 
ngoài giờ học.
Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốc (NQS, National Quality 
Standard) có bảy lĩnh vực chất lượng quan trọng đối với 
kết quả giáo dục và sức khỏe tốt hơn cho trẻ em. Cơ quan 
giám sát ở mỗi tiểu bang/lãnh thổ sẽ đánh giá và xếp hạng 
các dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ theo NQS.

QA 1 - Chương trình giáo dục và quy cách thực 
hành
Các nhà giáo dục soạn thảo và cung cấp các chương trình 
giáo dục và giữ trẻ dựa trên văn hóa, ý thích, khả năng và 
nhu cầu của mỗi trẻ trong dịch vụ. Chương trình tại dịch vụ 
phải phản ảnh ý thích của con quý vị, đáp ứng nhu cầu của 
các em và thay đổi dần để giúp trẻ em học tập tiến bộ.

Each service will meet the standard in different ways 
to suit their unique circumstances, but there are some 
quality markers that you can look for:

• mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển những ý thích cụ 
thể của mình

• trẻ em được khuyến khích bày tỏ ý kiến và đóng góp ý 
kiến cho các quyết định về chương trình của các em

• các nhà giáo dục nhận ra rằng con quý vị có đủ năng 
lực và khả năng ngay cả khi cháu cần trợ giúp thêm 
phần nào 

• các cơ hội học tập phản ảnh tính đa dạng của trẻ em 
tại dịch vụ

• tất cả các khía cạnh của chương trình, bao gồm các 
thông lệ sinh hoạt, tối đa hóa việc học hỏi của trẻ em.

QA 2 - Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em
Có sức khỏe tốt giúp con quý vị tích cực tham gia trong 
bối cảnh học tập. Các nhà giáo dục và các nhân viên khác 
phải bằng mọi bước hợp lý bảo vệ con quý vị khỏi bị tổn 
hại và tránh được các hiểm họa, bệnh tật và thương tật, 
và phải luôn có người trông coi trẻ em thích đáng.

Con quý vị nên có cơ hội hàng ngày để vận động thân thể 
và thực hành các kỹ năng mới, cả ở trong nhà lẫn ở ngoài 
trời.

QA 2 đem lại cho con quý vị sức khỏe tinh thần lẫn thể 
chất. Khi trẻ em có tinh thần tốt, các em cảm thấy yên 
tâm và chú tâm hoàn toàn vào việc học. Tùy thuộc vào độ 
tuổi của con quý vị, các nhà giáo dục sẽ giúp các em tìm 
hiểu về lối sống có lợi cho sức khỏe bao gồm dinh dưỡng, 
vệ sinh sạch sẽ, thể lực, cảm xúc và các mối quan hệ về 
mặt xã hội.

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• các nhà giáo dục đem lại cho trẻ em sức khỏe tinh 
thần lẫn thể chất và sự thoải mái, ví dụ như các cơ 
hội thích hợp để ngủ, nghỉ ngơi và thư giãn theo đúng 
nhu cầu của mỗi trẻ em. 

• thông báo với các gia đình về các thủ tục và quy cách 
thực hành về y tế, ví dụ như nếu đợt bùng phát bệnh 
truyền nhiễm xảy ra

• lồng việc vận động thân thể trong chương trình giáo 
dục hàng ngày

• thực đơn có lợi cho sức khỏe

• giúp đỡ các bà mẹ đang cho con bú sữa mẹ.
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QA 3 – Môi trường vật chất
Các dịch vụ cần phải thiết kế nơi chốn trong nhà và ở 
ngoài trời nhằm mục đích mỗi trẻ em có cơ hội sử dụng 
và phù hợp với lứa tuổi để học tập, vui chơi và rèn luyện 
các kỹ năng của các em. Mặt bằng không nhất thiết phải 
xây dựng theo chủ ý, nhưng phải phù hợp với mục đích. 
Bàn ghế và thiết bị có thể được sử dụng theo cách sáng 
tạo để đáp ứng nhu cầu của trẻ em, đồng thời bảo đảm 
môi trường cũng an toàn.

Môi trường vật chất cần tạo điều kiện hòa nhập để mỗi 
trẻ em đều có thể vui chơi và học tập. Các nhà giáo dục 
lập kế hoạch về nơi chốn nhằm giúp trẻ em trở nên có 
năng lực thể chất, tìm tòi môi trường của các em một 
cách độc lập và học hỏi thông qua vui chơi.

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• trẻ em tìm tòi, thử nghiệm và sáng tạo trong môi 
trường trong nhà và ngoài trời

• phòng ốc và nơi vui chơi an toàn và trong tình trạng 
tốt

• có đầy đủ tài liệu và vật liệu học tập cho tất cả trẻ em.

QA 4 – Sắp xếp nhân sự
Các nhà giáo dục và nhân viên tại dịch vụ đóng vai trò 
quan trọng đối với việc học tập và phát triển của con quý 
vị. NQF có các yêu cầu về trình độ chuyên môn của các 
nhà giáo dục.

Các yêu cầu pháp lý đối với tỷ lệ giữa nhà giáo dục và trẻ 
em bảo đảm có đủ nhân lực để giám sát thích đáng về sự 

an toàn, an sinh và sức khỏe của trẻ em, 
bao gồm các chuyến du ngoạn, và tạo điều 
kiện để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển 
của mỗi trẻ em. Tỷ lệ này sẽ khác nhau tùy thuộc 
vào độ tuổi của trẻ em, và một số tiểu bang và lãnh 
thổ có các yêu cầu khác nhau.

Chất lượng dịch vụ cũng sẽ khá hơn khi nhân viên giao 
tiếp cởi mở và minh bạch.

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• các nhà giáo dục, điều phối viên và nhân viên có trình 
độ chuyên môn và kinh nghiệm thích hợp

• nhân viên thể hiện phương châm của dịch vụ

• các nhà giáo dục đối xử tôn trọng với nhau và cộng 
tác tốt với nhau.

QA 5 – Mối quan hệ với trẻ em
Tất cả trẻ em cần biết những người khác quan tâm đến 
các em, và quan tâm đến những gì các em làm, suy nghĩ 
và cảm nhận. Đây là điều cần thiết cho sức khỏe tinh thần 
lẫn thể chất, việc học tập và phát triển của các em. 

Các nhà giáo dục có trách nhiệm xây dựng các mối quan 
hệ tốt đẹp với mọi trẻ em bằng cách đáp ứng và tôn 
trọng các nhu cầu và ý tưởng của các em. Cách tương tác 
của họ phải nồng ấm và có ý nghĩa, tạo niềm tin và lòng 
tự trọng. Mục đích là để con quý vị cảm thấy an toàn, yên 
tâm và không bị đối xử phân biệt.

Trẻ em sẽ có điều kiện để xây dựng các mối quan hệ tốt 
đẹp, bền chặt với nhau. Khi trẻ em vui chơi và học cùng 
nhau, các em có thể rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn 
đề, thương thuyết và tự quyết định.

Các nhà giáo dục nên là tấm gương cho trẻ em bằng cách 
làm gương và khuyến khích hành vi tốt đẹp và xây dựng 
các mối quan hệ bền chặt.

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• bầu không khí thoải mái và vui vẻ, nói chung 

• trẻ em biểu hiện lòng tốt và lòng trắc ẩn

• các nhà giáo dục và trẻ em tham gia các cuộc trò 
chuyện chân thực và có ý nghĩa.

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
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QA 6 – Mối quan hệ hợp tác với gia đình và 
cộng đồng 
Quý vị là thầy cô đầu tiên của con và có ảnh hưởng lớn 
nhất đối với cháu. Theo kết quả công trình nghiên cứu, 
chất lượng giáo dục và chăm sóc mà trẻ em nhận được 
được sẽ gia tăng khi gia đình và các nhà giáo dục xây 
dựng các mối quan hệ tương ứng, nâng đỡ và hợp tác  
với nhau.

Dịch vụ cũng nên tìm cách giao tiếp với cộng đồng địa 
phương để xây dựng cảm giác gắn bó của con quý vị trong 
thế giới rộng lớn hơn.

Quý vị nên bắt đầu bằng cách nói với các nhà giáo dục về 
ý thích, điểm mạnh và khả năng của con và thường xuyên 
cho họ biết chương trình của họ đáp ứng nhu cầu của con 
mình tốt như thế nào. 

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• thủ tục ghi danh và làm quen với cơ sở hữu hiệu và có 
thông tin cập nhật

• các nhà giáo dục giao tiếp một cách tôn trọng với quý 
vị

• các nhà giáo dục thông báo cho quý vị biết về việc 
học tập và phát triển của con quý vị

• gia đình tham gia vào việc ra quyết định và có thể tự 
do bày tỏ mối bận tâm

• các nhà giáo dục giúp đỡ và tạo điều kiện để quý vị 
cảm thấy mạnh dạn trong vai trò của mình.

QA 7 – Quản trị và Lãnh đạo
Việc lãnh đạo và quản lý dịch vụ hiệu quả 
góp phần tạo nên nếp suy nghĩ tốt đẹp tại nơi 
làm việc và môi trường học tập an toàn và lành 
mạnh cho trẻ em. Quản trị có nghĩa là có các hệ thống 
để giúp quản lý và điều hành dịch vụ hữu hiệu, phù hợp 
với phương châm của dịch vụ.

Để đạt được kết quả tốt nhất cho trẻ em và gia đình, dịch 
vụ cần có đội ngũ nhân viên thành thạo và tận tâm, có 
các hệ thống quản lý rủi ro và hành chính chặt chẽ, có các 
chính sách và thủ tục đã lập thành văn bản rõ ràng, và có 
môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

Dịch vụ có chu trình tự đánh giá, lập kế hoạch và tái xem 
xét liên tục, bao gồm giao tiếp với gia đình, tạo ra môi 
trường để cải thiện chất lượng liên tục trong việc chăm 
sóc và giáo dục trẻ em.

Một số đặc điểm chất lượng mà quý vị có thể để ý tìm:

• cảm giác hãnh diện và gắn kết giữa các ban quản trị 
và các nhà giáo dục

• Kế hoạch Cải thiện Chất lượng với các mục tiêu và 
cách thức hiện tại của dịch vụ cho các chính sách và 
thủ tục cải thiện chất lượng cập nhật và sẵn có cho 
các gia đình

• các văn bản yết thị tại dịch vụ. Ví dụ: thứ hạng NQS 
của dịch vụ, giấy phép, người giám sát đã được chỉ 
định là ai và bất kỳ trường hợp miễn chước nào

• giải quyết các khiếu nại nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc thêm:
Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc – khuôn khổ này có thể 
giúp tôi như thế nào?
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