Bước

Phối Kiểm Nguồn
Giới Thiệu
4

Những nguồn giới thiệu hết sức quan
trọng. Hãy yêu cầu người giữ trẻ cung
cấp trên một nguồn giới thiệu, đặc biệt
là những người đã biết họ như là người
giữ trẻ. Phối kiểm tất cả những nguồn
giới thiệu. Hỏi người giới thiệu những
chi tiết cụ thể về vai trò giữ trẻ nhỏ của
người này. Quý vị có thể hỏi họ xem
họ có gởi con cho người này giữ
không.

Bước 5

Giới Thiệu Người
Giữ Trẻ Với con
Quý Vị

Hãy dành một ít thì giờ để quan sát
người giữ trẻ với trẻ tại nhà quý vị
trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
! Thái độ của cô ấy đối với trẻ như
thế nào?
! Cô ấy có thân thiện, đáp ứng
nhanh nhẹn và nồng hậu không?
! Thái độ của trẻ đối với cô ấy như
thế nào?
! Hai bên xem chừng có hợp tính
nhau hay không?
! Trẻ có vẻ thích và tin cậy cô ấy
không?

! Quý vị có muốn người này trông
giữ con quý vị không?

Bước 6

Quyết Định

Quý vị có thể tin người này ở nhà một
mình với các con của quý vị không?
Hãy tin vào trực giác và trí phán đoán
của quý vị. Thuê người giữ trẻ nào
quý vị thích nhất.

Bước 7

Văn Bản
Thoả Thuận

Chọn
Người
Đến Nhà
Giữ Trẻ

Nói chuyện với người giữ trẻ về nội
dung bản thoả thuận. Viết ra thỏa
thuận để hai bên cùng ký. Muốn biết
thêm chi tiết về cách lập thỏa thuận,
hãy hỏi xin các tài liệu sau đây:
Lập Thỏa Thuận Giữa Cha Mẹ
Và Người Giữ Trẻ
! Quyết Định về Lương Bổng
Công Bằng cho người Đến Nhà
Giữ Trẻ
!

Tài liệu này được phổ biến bằng:
Tiếng Hoa, Anh, Farsi, Pháp, Đại Hàn,
Punjabi, Tây Ban Nha và Việt
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Tài liệu của
Westcoast Child Care Resource Centre
2772 East Broadway
Vancouver, BC V5M 1Y8
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Tài trợ

Bước 1

Tìm Một Số
Người Giữ Trẻ

Nên gặp nhiều người giữ trẻ trước
khi chọn người trông giữ các con
của quý vị. Một số cha mẹ đăng
quảng cáo trong báo và dán thông
cáo tại các trung tâm cộng đồng,
trường học, nhà khu vực và những
nơi công cộng khác. Đôi khi cũng
nên cho nhiều người biết là quý vị
đang tìm một người đến nhà giữ trẻ.

Bước 2

Liên Lạc ĐầuTiên

Khi quý vị có được tên của một số
người giữ trẻ, hãy gọi điện thoại
cho những người quý vị cảm thấy
muốn tìm hiểu thêm nhất. Tóm tắt
trường hợp giữ trẻ của quý vị và hỏi
họ xem họ có muốn nói chuyện với
quý vị về việc làm này hay không.
Ví dụ:
“ T ôi cần người trông giữ hai con
tôi, một được 18 tháng và một được
4 tuổi. Thông thường tôi làm việc từ
Thứ Hai đến Thứ Sáu 3:00 chiều
cho đến 11:00 tối. Cô có muốn nói
chuyện với tôi về việc làm này hay
không?”

Nếu người giữ trẻ tỏ ý muốn, hãy hỏi cô
ta vài câu hỏi ngắn để bắt đầu tìm hiểu
về cô ta.
Ví dụ:
“Cô đã có kinh nghiệm gì về việc trông
giữ trẻ em?”
“Lịch trình làm việc của tôi có phù
hợp với lịch trình của cô hay không?”
“Cô có người giới thiệu không?”
Nếu quý vị muốn biết thêm về
người giữ trẻ, hẹn ngày giờ và địa
điểm để phỏng vấn họ.

Bước 3

Phỏng Vấn Một
Số Người Giữ Trẻ

Hãy phỏng vấn nhiều người giữ trẻ.
Mặc dầu phỏng vấn và phối kiểm
những nguồn giới thiệu sẽ mất
nhiều thì giờ, nhưng quý vị sẽ phân
biệt được một người giữ trẻ rất tốt
và một người không được tốt lắm.
Trước hết nên gặp riêng từng người,
sau đó mới giới thiệu cho các con
một hay hai người giữ trẻ nào quý
vị thích nhất. Như vậy quý vị có
thể nói chuyện dễ dàng giữa người
lớn với nhau trước.
Khi phỏng vấn, nói rõ về công việc.
Nêu rõ chính xác các nhiệm vụ, giờ
giấc, lương, quyền lợi và những gì
quý vị mong đợi ở người giữ trẻ.

Hỏi người giữ trẻ về kinh nghiệm
trước đây của họ, huấn luyện, kinh
nghiệm làm việc nào khác, và hồ sơ
lái xe nếu thích ứng. Nên kiểm tra
lý lịch hình sự của họ.
Hỏi người giữ trẻ cho biết ý kiến về
cách họ hướng dẫn hành vi của trẻ
em. Cách đó có phù hợp với cách
quý vị áp dụng kỷ luật hay không?
Hỏi những câu hỏi ‘nếu như...’ có
thể giúp quý vị biết về kiến thức, kỹ
năng và cách giữ trẻ của người giữ
trẻ.
Ví dụ:
• ‘Cô sẽ làm gì nếu đứa con 3
tuổi của tôi lên cơn cáu
giận?’
• ‘Cô sẽ làm gì nếu đứa con 7
tuổi của tôi tiểu dầm?’
• ‘Cô sẽ làm gì nếu con tôi bị
bệnh?’
Cũng nên khuyến khích người giữ
trẻ hỏi lại quý vị! Các câu hỏi của
cô ta về công việc, gia đình và các
con của quý vị sẽ cho quý vị biết
được cô ta như thế nào trong công
việc giữ trẻ.

