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Quý vị cần biết rằng con quý vị sẽ an toàn, vui vẻ và có cơ 
hội để học hỏi và phát triển khi ghi danh đi dịch vụ giáo dục 
và giữ trẻ. 

Các dịch vụ giữ trẻ cả ngày, mẫu giáo/mầm non, giữ trẻ tại 
nhà người giữ trẻ và các dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học trên 
khắp nước Úc đang cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn 
quốc giống nhau nhằm bảo đảm trẻ em có bước khởi đầu 
tốt nhất cho cuộc sống và việc học tập.

Dịch vụ quý vị sử dụng được giám sát như 
thế nào?

Luật và quy định toàn quốc
Hầu hết các dịch vụ đều bị giám sát và phải tuân thủ các 
yêu cầu theo Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc (National 
Quality Framework) và Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốc 
(National Quality Standard).

Chúng bao gồm các yêu cầu đối với:

•   số lượng nhân viên và trình độ chuyên môn của họ
•   bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của trẻ em
•   không gian và cách bài trí dịch vụ
•   chất lượng của trải nghiệm để phát triển và học tập 

dành cho trẻ em.

Tại tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ có thể có các 
luật và quy định khác mà các dịch vụ giáo dục và giữ trẻ 
phải tuân thủ.

Giám sát các dịch vụ giáo dục và giữ trẻ 
Tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ đều có cơ quan giám sát để 
theo dõi, đánh giá và tới thăm từng dịch vụ để bảo đảm 
họ đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Cơ quan giám sát cũng hợp tác với các dịch vụ để giúp họ 
cải thiện và bảo đảm trẻ em có trải nghiệm học tập chất 
lượng. 

Tại: www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-
links có chi tiết liên lạc của cơ quan giám sát địa phương 
của quý vị.

Những gì quý vị có thể thấy và đặt câu hỏi 
tại dịch vụ quý vị sử dụng

Quý vị nên thấy những gì được yết thị tại 
dịch vụ quý vị sử dụng?

Thứ hạng về chất lượng
Cơ quan giám sát đánh giá và xếp hạng các dịch vụ theo 
chất lượng của họ theo Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốc.

Các dịch vụ phải yết thị thứ hạng về chất lượng của họ.

Hãy hỏi dịch vụ quý vị sử dụng về thứ hạng về chất lượng 
của họ và tìm hiểu cách họ đang cố gắng để đáp ứng Tiêu 
chuẩn Chất lượng Toàn quốc.

Muốn biết thông tin về thứ hạng dịch vụ, hãy truy cập:

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

Tài liệu
Dịch vụ quý vị sử dụng phải yết thị một số thông tin nhất 
định bao gồm sơ đồ cơ sở cho trường hợp khẩn cấp và di 
tản, tên của cơ sở cung cấp dịch vụ đã được phê chuẩn và 
người lãnh đạo về giáo dục, chi tiết liên lạc của người giám 
sát đã được chỉ định, bất kỳ điều kiện nào mà dịch vụ phải 
đáp ứng và hơn thế nữa.

Chương trình giáo dục 
Thông tin về chương trình giáo dục sẽ được yết thị tại dịch 
vụ để quý vị có thể biết con mình được trợ giúp như thế 
nào để vui chơi và học tập. 

Quý vị có thể yêu cầu thông tin về nội dung và việc cung 
cấp chương trình, việc tham gia của con quý vị và bản sao 
của các đánh giá hoặc thẩm định ghi lại những tiến bộ của 
con quý vị.

http://www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-links/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
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Dịch vụ quý vị sử dụng cần cho quý vị biết 
về điều gì?

Thay đổi về lệ phí
Quý vị phải nhận được thông báo trước 14 ngày về bất kỳ 
thay đổi nào về lệ phí họ sẽ tính hoặc cách thức thu lệ phí.

Sự việc xảy ra, thương tật và bệnh tật
Nếu con quý vị có liên quan đến bất kỳ sự việc xảy ra, 
thương tật, sang chấn hoặc bệnh tật nào, dịch vụ quý vị 
sử dụng phải thông báo cho quý vị biết càng sớm càng tốt 
(nhưng không trễ hơn 24 giờ) sau khi xảy ra sự kiện. 

Các bệnh truyền nhiễm
Phụ huynh hoặc những người liên lạc đã được ủy quyền khi 
xảy ra tình huống khẩn cấp phải nhận được thông báo càng 
sớm càng tốt nếu có đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm tại 
dịch vụ, ví dụ như bệnh thủy đậu hoặc bệnh bàn tay bàn 
chân và miệng.

Thuốc men và các vấn đề sức khỏe
Nếu con quý vị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cụ thể, dị 
ứng hoặc vấn đề sức khỏe, quý vị phải cung cấp cho dịch 
vụ kế hoạch ứng phó về y tế và đồng ý cho sử dụng thuốc.

Quý vị sẽ cần phải hợp tác với dịch vụ để đánh giá và giảm 
thiểu mọi rủi ro. Dịch vụ sẽ cung cấp cho quý vị bản sao 
chính sách của dịch vụ về vấn đề sức khỏe.

Trong trường hợp khẩn cấp, các dịch vụ cấp cứu hoặc bác sĩ 
có đăng ký có thể cho con quý vị dùng thuốc. 

Nếu thuốc điều trị cấp cứu sốc phản vệ hoặc hen suyễn, 
dịch vụ quý vị sử dụng phải gọi điện cho quý vị và các dịch 
vụ cấp cứu càng sớm càng tốt. 

Các chính sách và thủ tục
Dịch vụ quý vị sử dụng sẽ có các chính sách và thủ tục về 
ghi danh, thuốc men, quản lý khiếu nại, các vụ việc xảy ra 
và hơn thế nữa.

Quý vị phải nhận được thông báo trước 14 ngày trước khi 
thay đổi chính sách hoặc thủ tục có thể ảnh hưởng đến 
việc cung cấp dịch vụ giáo dục và giữ trẻ. Ví dụ, những thay 
đổi chính sách về dị ứng thực phẩm sẽ cấm một số loại 
thực phẩm con quý vị có thể đem đến dịch vụ.

Tuy nhiên, nếu dịch vụ quý vị sử dụng cho rằng khoảng  
thời gian thông báo sẽ gây rủi ro cho trẻ em, quý vị sẽ  
nhận được thông báo sớm nhất có thể sau khi thực hiện 
thay đổi.

Các chuyến du ngoạn
Các dịch vụ phải được quý vị cho phép bằng 
văn bản trước khi đưa con quý vị đi tham quan ở 
ngoài cơ sở. Giấy cho phép phải bao gồm tên con quý 
vị, mô tả chuyến du ngoạn, phương tiện vận chuyển, số 
lượng nhân viên giám sát và dịch vụ đã đánh giá rủi ro của 
chuyến du ngoạn. 

Nếu chuyến du ngoạn là chuyến đi chơi thông thường, ví 
dụ như chuyến đi hàng tuần đến thư viện, quý vị có thể chỉ 
cần cho phép mỗi 12 tháng. 

Quý vị có thể yêu cầu xem những gì tại dịch 
vụ quý vị sử dụng?

Kế hoạch Cải thiện Chất lượng
Tất cả các dịch vụ sẽ có kế hoạch cải thiện chất lượng để 
quý vị xem xét. Kế hoạch này mô tả các điểm mạnh của 
dịch vụ và các lĩnh vực đã xác định để cải thiện.

Hồ sơ tuân thủ
Nếu dịch vụ quý vị sử dụng không tuân thủ luật pháp hoặc 
quy định toàn quốc, cơ quan giám sát có thể chỉ đạo dịch 
vụ này thực hiện hành động và chấn chỉnh vấn đề. 

Hồ sơ tuân thủ có thể có cả thông tin về bất kỳ thay đổi 
nào đối với cách thức dịch vụ quý vị sử dụng được phép 
hoạt động hoặc chỉ thị cho cơ sở cung cấp dịch vụ thực 
hiện hành động. Ví dụ: nếu dịch vụ không tuân thủ chính 
sách an toàn về chống nắng của họ, cơ quan giám sát có 
thể chỉ đạo dịch vụ huấn luyện hoặc huấn luyện lại nhân 
viên về việc áp dụng chính sách này. 

Tất cả các dịch vụ phải có hồ sơ tuân thủ. Quý vị có thể 
yêu cầu xem hồ sơ này. Hồ sơ này không được phép có bất 
kỳ thông tin nào có thể làm lộ danh tính bất kỳ người nào 
hoặc trẻ em nào. 

Cơ quan giám sát có thể công bố các trường hợp không 
tuân thủ nghiêm trọng bao gồm các vụ truy tố dịch vụ trên 
trang mạng của họ.

Tôi có thể nộp đơn khiếu nại ở đâu? 
Trẻ em sẽ có lợi khi gia đình và các nhà giáo dục hợp tác 
với nhau. Nếu quý vị có bất kỳ mối bận tâm hoặc lo lắng 
nào, trước tiên quý vị nên nói chuyện với dịch vụ quý vị 
sử dụng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ đã được phê chuẩn 
bởi vì các mối quan hệ sẽ khăng khít hơn khi giao tiếp rõ 
ràng và cởi mở. Nếu muốn khiếu nại, quý vị hãy liên lạc 
với cơ quan giám sát. 


