Quyết Định:
Trước khi đi đến quyết định sau
cùng, quý vị nên nói chuyện với các
cha mẹ khác đã biết về người giữ
trẻ hoặc chương trình giữ trẻ. Quý
vị có thể hỏi họ về những gì quý vị
muốn biết như khi quí vị tiếp xúc
với người giữ trẻ.
Nên ký vào một lá thư ghi rõ chi tiết
về cách giữ trẻ. Nếu không có, hãy
yêu cầu lập một lá thư như vậy.
Quý vị và người giữ trẻ phải cùng
nhau đọc kỹ thư này. Sau khi quý
vị đã quyết định, cả quý vị lẫn
người giữ trẻ cần ký vào thư đó.

Làm Quen Dần
Lúc đầu nên gửi trẻ nhiều lần ngắn
hạn. Cách "làm quen dần" này sẽ
giúp cho con quý vị cảm thấy thoải
mái. Hãy nói chuyện với người giữ
trẻ về cách làm quen dần này. Ấn
định giờ giấc thích

Quan Hệ Giữa Quý Vị Và
Người Giữ Trẻ
Điều quan trọng là quý vị cần hoà hợp
với người giữ trẻ. Mỗi ngày nên dành
ra chút thì giờ để nói chuyện với người
giữ trẻ. Cho họ biết là quý vị lấy làm
cảm kích về việc họ chăm sóc cho con
quý vị. Hãy nói chuyện về bất cứ quan
ngại nào của quý vị về việc trông giữ
hoặc hành vi của con quý vị.

Muốn Biết Thêm Chi Tiết:
Quý vị có thể nói chuyện với nhiều
người trong cộng đồng về vấn đề giữ
trẻ. Trạm y tế địa phương của quý vị
hoặc Child Care Resource & Referral
Programs có thể cho quý vị biết thêm
chi tiết qua Enquiry BC tại số

1.800.663.7867 hay 604.660.2421.
Nếu quý vị có bất cứ quan ngại nghiêm
trọng nào về người giữ trẻ hoặc
chương trình giữ trẻ, hãy gọi điện thoại
cho văn phòng cấp giấy phép tại địa
phương.

hợp cho gia đình quý vị, lịch trình
của quý vị và chương trình giữ trẻ.
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Tài Trợ

Quý vị muốn chọn nơi giữ trẻ có
phẩm chất cho con quý vị. Có thể
khó tìm được một nơi giữ trẻ vừa ý
quý vị. Sau đây là một số hướng
dẫn có thể giúp quý vị chọn lựa.

Một Chương Trình Giữ Trẻ
Tốt Sẽ Có:
•
•
•
•
•
•

chỗ sạch sẽ và an toàn
nhân viên giữ trẻ nồng hậu và
thân thiện
chơi ngoài trời và trong nhà
thức ăn lành mạnh
nhiều sinh hoạt chơi đùa và học
tập
nề nếp thường nhật

Thu Thập Dữ Kiện:

Khi Quý Vị Đến Thăm:

Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về dịch
vụ giữ trẻ. Quý vị có thể:

Nhìn khắp nơi

•
•

•

•
•
•
•

gọi cho sở y tế
gọi cho Child Care Resource &
Referral Programs
xem báo
đọc các bảng thông tin quảng cáo
tại trung tâm cộng đồng, nhà khu
vực hoặc nơi sinh hoạt gia đình
hỏi tại trường gần quý vị nhất
nói chuyện với hàng xóm, bạn hữu,
thân nhân, và những người làm
cùng sở.

Liên Lạc Người Giữ Trẻ:

Dịch vụ giữ trẻ có thể tại nhà quý vị, ở
nhà người khác hoặc tại một trung tâm
giữ trẻ. Dịch vụ giữ trẻ có phẩm chất
sẽ đáp ứng được các nhu cầu của con
quý vị và gia đình quý vị. Hãy dành thì
giờ đến thăm nhiều chương trình giữ
trẻ và gặp nhiều người giữ trẻ. Như
vậy quý vị sẽ tìm hiểu được nơi nào
thích hợp nhất cho quý vị và con quý
vị.

Sau đây là một số câu hỏi quý vị có thể
hỏi:
• Có chỗ cho con quý vị không?
• Chương trình có giấy phép hay
không?
• Người giữ trẻ có ghi danh hay
không?
• Người giữ trẻ có kinh nghiệm và
được huấn luyện giữ trẻ không?
• Phí tổn chương trình là bao nhiêu?

Trước Khi Tìm Nơi Giữ Trẻ,
Hãy Suy Nghĩ Về:

Quý vị có thể gọi điện thoại để hỏi về
những việc trên đây và nhiều việc
khác! Đôi khi, người giữ trẻ bận rộn
với trẻ em và có thể sẽ gọi lại quý vị.

•
•
•
•

số giờ và ngày quý vị cần giữ trẻ
tuổi và kinh nghiệm của con quý
vị
khả năng tài chánh của quý vị
quý vị muốn giữ trẻ tại nhà quý
vị, hoặc gần nhà, sở làm, hay
trường học.

Sắp xếp để đến thăm nếu quý vị thấy
có triển vọng. Quý vị có thể đến thăm
vài lần để tìm hiểu về chương trình.

•

•

Chỗ đó có an toàn và sạch sẽ hay
không?
Có nhiều đồ chơi và sinh hoạt hay
không?
Quý vị có cảm thấy thoải mái về
việc cho con đến đó hay không?

Để ý quan sát người giữ trẻ
với các trẻ ở đó
•
•
•

Người giữ trẻ và các em có thích
gần gũi nhau hay không?
Quý vị có cảm thấy thoải mái về
cách người giữ trẻ nói chuyện với
trẻ em hay không?
Người giữ trẻ có hoạch định các
sinh hoạt cho ngày hôm đó hay
không?

Quan sát các trẻ khác
•
•
•

Các em có thích sinh hoạt của các
em và thích chơi với nhau hay
không?
Các em có thể tự chọn sinh hoạt
hay không?
Các em có dễ dàng đến nói chuyện
với người giữ trẻ và nhờ giúp hay
không?

Thảo luận chương trình và hỏi
về:
•
•
•
•
•
•

Chính Sách Ốm Đau
Chính Sách Kỷ Luật
Nghỉ hè
Đi tham quan bên ngoài
Khách Đến Thăm
Các thắc mắc khác của quý vị.

