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Robert Mayer Child Development Preschool 
15744 Golden West Street • Huntington Beach, CA 92647

Monday-Friday, 7:00am-6:00pm
(714) 899-5900  •  bgchv.com

Giám Đốc Trường Mầm Non:   Samantha Hour  •  Người Quản Lí Chương Trình: Sharanjit 
Dhaliwal

Learning Center Child Development Preschool 
17565 Los Alamos Street • Fountain Valley, CA 92708

Monday-Friday, 6:30am-6:00pm
(714) 593-0753  •  bgchv.com

Giám Đốc Trường Mầm Non:  Chelo Loshak  •  Người Quản Lí Chương Trình:  Susan Bixler

Preschool Locations



Những điều cần quan  tâm
Lời chào, Tuyên bố sứ mệnh, Lý thuyết                                                                          2
Vấn đề về việc đưa đón trẻ đến trường                                                                          2
Nghỉ lễ, Vật dụng cần mang theo, Bữa ăn chính và ăn nhẹ, Quần áo cho trẻ                               3

Sự phát triển của trẻ
Chương trình giảng dạy                                                                                           4
Lịch học, Sự phát triển của các giác quan                                                                       5
Mục tiêu chương trình, Kế hoạch đánh giá                                                                     6
Phương thức đánh giá, Sự bảo mật                                                                              7
Môi trường lớp học, Giải pháp cho sự mâu thuẫn, Kỉ luật                                                     8
Về việc tập cho trẻ sử dụng bô                                                                                   9
Về thói quen cắn của trẻ                                                                                         10

Sự tham gia từ phía phụ huynh 
Chính sách mở cửa, Sự  giao tiếp ở nhà/ trường, Những sự kiện đặc biệt                                 11
Tiệc lớp, tiệc sinh nhật và sách vở                                                                              12
Sự đánh giá về trường, Điều bất đồng, Thông tin về việc dịch thuật                                      12

Giáo viên 
Năng lực của giáo viên                                                                                           13
Tiến trình kiểm tra Lý lịch Người Chăm Trẻ -Bộ Dịch vụ Xã hội bang California                          14

Sức khỏe và sự An toàn của trẻ
Đảm bảo an toàn giấc ngủ trẻ sơ sinh, Sức khỏe và Sự an toàn                                            15
Hướng dẫn khi trẻ ốm                                                                                           16
Uỷ quyền để điều trị cho trẻ                                                                                    18
Trách nhiệm/ Tự quyền của trẻ và tuyên bố tự đảm nhiệm các rủi ro, Sơ cứu                             18 
Thông tin trong trường hợp động đất khẩn cấp                                                              19
Phản ứng với các dị ứng nghiêm trọng, Chính sách về kem chống nắng  19
Kiến thức chung cho phụ huynh về việc ngược đãi trẻ em                                                  20

Quyền lợi và Trách nhiệm
Tính toàn diện, Tuyên bố đối xử công bằng                                                                   24
Thông báo của Trung tâm Chăm sóc Trẻ về Quyền lợi của Phụ huynh                                     24
Quyền lợi cá nhân, Trung tâm chăm sóc Trẻ, Lệnh của toàn án và quyền nuôi trẻ                       25

Chính sách
Chính sách của Trường Mầm non                                                                               26
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CHÀO MỪNG đến với Trường mầm non Phát triển Trẻ và Trường Mầm non Phát triển Trẻ Robert Mayer 
thuộc Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, trung tâm giáo dục trẻ được cấp giấy phép dành cho trẻ từ 
6 tuần tuổi đến 5 tuổi  Cuốn sổ tay này sẽ giải đáp những thắc mắc của quý phụ hynh về chương trình và 
chính sách của chúng tôi  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đến thăm văn phòng của chúng tôi  

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG  
Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích và đảm bảo sự phát triển mạnh khỏe của tất cả trẻ em, đặc biệt là 
những trẻ cần sự giúp đỡ của chúng tôi nhất, là phát hiện những tiềm năng của trẻ như trí tưởng tượng, 
có trách nhiệm và là những thành viên biết quan tâm đến xã hội  Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp một môi 
trường học tập phù hợp với độ tuổi để giúp trẻ phát triển về mọi mặt thể lực, tình cảm, quan hệ xã hội và 
phát triển nhận thức  Mục tiêu chúng tôi đề ra là tất cả nhữn g trẻ đã hoàn tất chương trình mầm non sẽ 
hòa nhập tốt trong bậc mẫu giáo và xa hơn nữa  Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi áp dụng một chương 
trình giáo dục đúng đắn và phù hợp cho nhu cầu và năng lực của từng trẻ  

LÝ THUYẾT
Trung tâm giáo dục phát triển trẻ em  và trường Mầm non Robert Mayer đem đến cơ hội phát triển cho 
trẻ về mặt cảm xúc, xã hội, thể lực và nhận thức  Chúng tôi tin tưởng vào  môi trường mà mỗi trẻ đều 
được tôn trọng và tự do trải nghiệm, khám phá, tự do sở hữu nhữnng ý tưởng riêng và phát triển chúng 
trong môi trường thuận lợi  Trẻ em cảm thấy vui thích khi được cho phép  làm điều chúng muốn, nhờ 
đó sẽ hình thành sự tự nhận thức tích cực  Chương trình của chúng tôi đặt ra giới hạn để đảm bảo trẻ 
nhận thức được sự an toàn, giá trị của tài sản và sự tôn trọng đối với quyền lợi của người khác  Chúng 
tôi không cố gắng đem dến những sự thay đổi nhanh chóng, mà hơn hết, chúng tôi tin rằng cùng với sự 
hợp tác của quý phụ huynh, trải nghiệm học tập tích cực sẽ hình thành  nền tảng cho thành tựu cá nhân 
của mỗi trẻ sau này 

ĐƯA ĐÓN TRẺ 
Lưu ý an toàn: Bãi đỗ xe của chúng tôi có thể sẽ đông đúc trong khoảng thời gian đưa đón trẻ  Xin quý 
phụ huynh lưu ý về giới hạn tốc độ trong bãi đỗ xe là 5 dặm/giờ  (5 miles per hour)

Vui lòng nắm tay trẻ trong bãi đỗ xe  Đảm bảo trẻ không chạy trước hay sau bạn  Hãy nhớ con bạn là vô 
giá  Chúng tôi khuyến cáo quý phụ huynh KHÔNG BAO GIỜ để trẻ xa tầm mắt hay xung quanh khu vực 
có xe cộ- “THẬM CHÍ MỘT PHÚT”

• NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRONG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA RƯỢU/ THUỐC SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN TRẺ
• Trẻ nên đi học trước 9 giờ sáng, vì việc trẻ đến trường trong khi lớp học đang diễn ra sẽ phân tán sự 

tập trung của cả lớp 
• Không một người nào dưới 18 tuổi được phép đón trẻ, trừ trường hợp có sự đồng ý của phụ huynh  

Đơn được để sẵn trong văn phòng của chúng tôi 
• Vui lòng điền tên đầy đủ của người đón trẻ trước và sau giờ học, không chấp nhận tên họ viết tắt! 

Giấy tờ kí tên được đặt trong từng phòng học 
• Phí đón trễ : 10 đô/1-10 phút đầu tiên sau 6 giờ chiều, sau đó 1 đô/1 phút cho thời gian trẻ ở lại trung 

tâm 
• Chính sách của trường về việc đón trễ : sau 3 lần đón trễ, phụ huỵnh sẽ nhận thông báo từ trường  

Sau 5 lần, phụ huynh sẽ bị yêu cầu tìm nơi khác cho trẻ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
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NGHỈ LỄ
Trường sẽ không hoạt động trong những ngày lễ sau: Ngày Tổng thống, Ngày Chiến sĩ trận vong, Ngày 
Lễ độc lập Mỹ, Quốc tế lao động, Lễ tạ ơn và  trường sẽ đóng cửa lúc 3g chiều Đêm trước Giáng sinh 
(24/12), không hoạt động trong ngày Giáng sinh (25/12) và Năm mới (1/1)

VẬT DỤNG CẦN MANG THEO CHO TRẺ
• Tất cả trẻ cần có 2 bộ quần áo để thay  phòng trường hợp cần thiết  Một bộ sẽ được giữ trong 

tủ của trẻ và bộ kia sẽ được giữ trong hộp đựng dành cho trường hợp động đất, kèm theo đó là 
những vật dụng cần thiết khác 

• Trẻ có thể mang theo vật dụng của mình (ví dụ thú bông, sách , chăn mền) để giúp trẻ thoái mái 
hơn khi chuyển đổi môi trường từ nhà qua trường 

• Tất cả trẻ cần có một cái chăn và tấm đra trải  để sử dụng trong 
giờ nghỉ trưa, theo như yêu cầu của Dịch vụ Xã hội  Chăn mền và 
tấm ra trải cần phải được đem về nhà và giặt hàng tuần  Nếu trẻ 
thiếu những thứ cần thiết cho việc ngủ, đóng phí phạt 50 đô cho 
ngày đó 

• DÁN NHÃN TÊN HỌ ĐẦY ĐỦ CỦA TRẺ TRÊN TỪNG VẬT DỤNG

ĂN CHÍNH & ĂN NHẸ
Trường khuyến khích quý phụ huynh chuẩn bị bữa trưa đầy đủ dinh 
dưỡng cho trẻ  Đảm bảo bữa ăn bao gồm những thứ từ 5 nhóm dính 
dưỡng cơ bản là điều rất cần thiết  Tại trường, chúng tôi không cho 
phép bất cứ kẹo, nước ngọt hay bánh donut  Tương tự, những thức ăn 
sau cũng sẽ không được cho phép trong bữa trưa vì có thể gây ra nguy hiểm cho trẻ khi nuốt: hot dogs 
( nguyên một cây hoặc thái lát); nho (nguyên trái), bỏng ngô, đậu Hà lan (nguyên vỏ), bánh quy cứng, 
thìa đầy bơ lạc (đậu phộng); cà rốt chưa qua chế biến, hoặc lát thịt quá to cho việc nuốt một lần  Nếu 
quý phụ huỵnh chuẩn bị bữa trưa cho trẻ, vui lòng đảm bảo tất cả thức ăn, đồ uống đều được dán nhãn 
tên của trẻ và ngày tháng 

• Phụ huynh CHỈ có thể đem theo bữa sáng cho trẻ  trước 8 giờ sáng  Bữa sáng sau 8 giờ không 
được cho phép vì như vậy sẽ ảnh hưởng đển hoạt động của lớp học 

• Phụ huynh phái chuẩn bị bữa chính (trưa) cho trẻ  Boys and Girls Club sẽ chuẩn bị bữa phụ đầy 
dinh dưỡng cho buổi sáng và buổi chiều, và thực đơn được dán trong lớp học 

• Bữa chính có thể được cung cấp bởi chúng tôi nếu quý phụ huynh có nhu cầu, có thể đăng kí 
thông qua “Cater Tots”  Vui lòng gặp quầy lễ tân để biết thêm thông tin chi tiết  Bữa trưa được 
chuẩn bị nóng và không thể hoàn tiền lại, cũng như không thể nhượng cho người khác sử dụng 

QUẦN ÁO CHO TRẺ
Vui lòng gửi trẻ đến trường trong trang phục THOÁI MÁI, CÓ THỂ GIẶT ĐƯỢC  Hãy nhớ rẳng trẻ sẽ tham 
gia hoạt động vẽ, nghịch nước và những trò chơi năng động khác tại trường  

• Quần jean, quần đùi và áo thun cũ RẤT PHÙ HỢP với chương trình của chúng tôi
• Gửi trẻ đến trường trong giầy thể thao
• Những đôi giầy vừa vặn sẽ tạo thuận lợi cho việc phát triển cơ của trẻ
• Không mang giày bốt cao hoặc giày hở ngón!
• Tất cả vật dụng liên quan đến siêu anh hùng bị cấm triệt để 3

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT



CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
Chương trình của chúng tôi được thiết kế để mang lại cho trẻ cơ hội để khám phá những hoạt động phù 
hợp cho việc phát triển trong môi trường ấm áp và đầy sự úng hộ  Chúng tôi tin rằng những trẻ được 
khuyển khích phát triển giá trị bản thân một cách tích cực sẽ hình thành những kĩ năng mới theo tốc độ 
riêng của từng em  Để giúp trẻ phát triển những kĩ năng cần thiết cho bậc mẫu giáo, lớp học chúng tôi 
có kế hoạch học tập hàng tuần , theo đó sẽ hướng dẫn trẻ trong việc vui chơi và những hoạt động khác  
Kế hoạch học tập được xây dựng dựa trên những nội dung được đánh giá là quan trọng bởi Hiệp hội 
Quốc gia về Giáo dục Mầm non (NAEYC)  Những nội dung này bao gồm: sự phát triển về mặt cảm xúc 
hướng nội- hướng ngoại, sự phát triển thế chất, sự phát triển ngôn ngữ và sự phát triển nhận thức về 
những chủ đề như khả năng đọc-viết sớm, những phép toán cơ bản, khoa học, công nghệ , những hoạt 
động sáng tạo và sự trân trọng dành cho nghệ thuật, sức khỏe và sự an toàn, cùng với những ngành 
học về xã hội  Mục tiêu của chương trình giảng dạy là giúp trẻ có sự chuẩn bị sẵn sàng, gặt hái thành 
công trong trường học và cuộc sống  

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ MỚI BIẾT ĐI   6 TUẦN TUổI- 3 TUổI
“Chương trình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới chập chững biết đi” đem đến cho trẻ từ 6 tuần tuổi đển 3 
tuổi một môi trường tràn ngập sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc  Trẻ được nuôi dưỡng trong một 
môi trường cầu tiến  Những trải nghiệm về phát triển giáo dục mà chúng tôi dành cho trẻ được thiết kế 
dựa trên hướng dẫn của NAEYC theo từng lứa tuổi  Đồng thời, mối quan hệ giữa trẻ, gia đình và những 
người làm công tác chăm sóc trẻ được hình thành dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng 

CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 3-5 TUổI, HƯỚNG DẫN TRẺ TỪ Bỏ HOÀN TOÀN VIỆC  
DùNG Tã LÓT 
Một ngày điển hình của trẻ sẽ bao gồm thời gian quây tụ, vẽ, ăn bữa nhẹ, các hoạt động ngoài trời, 
âm nhạc, giờ  kể chuyện, tập trung tại nơi diễn ra các hoạt động (Activity centers), thời gian im lặng và 
các hoạt động trong nhà  Dựa trên hướng dẫn về chương trình giảng dạy của NAEYC dành cho lứa tuổi 
này, các hoạt động liên quan  bao gồm nghệ thuật sáng tạo, âm nhạc và sự chuyển động, vật lí và khoa 
học tự nhiên, ngôn ngữ, kĩ năng vận động thô (hoạt động đơn giản) và vân động tinh ( hoạt động phức 
tạp), sự lắng nghe, diễn kịch và những sự kiện đặc biệt khác 

Tùy theo nhu cầu từng gia đình, 
có thể đăng kí cho trẻ đi học từ 
2 đến 5 ngày trong tuần  Trẻ sẽ 
được ăn trưa lúc 12 giờ , giờ nghỉ 
sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều đối với 
trẻ mầm non và 12g15 đối với trẻ 
mới biết đi  Giờ học buổi chiều 
bao gồm các hoạt động trong 
nhà và ngoài trời, các hoạt động 
cá nhân cũng như tập thể, và 
bữa ăn phụ buổi chiều sẽ được 
cung cấp bởi chúng tôi 

4

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ



LỊCH HỌC Sau đây là lịch học chung. Vui lòng hỏi giáo viên phụ trách lớp con bạn để 
biết lịch học cụ thể
            Giờ mở cửa - 8:00am  Đến trường/ trò chơi trong nhà    
 8:00am  - 9:00am  Trò chơi ngoài trời*      
 9:00am - 9:30am  Bữa ăn phụ
 9:30am - 10:50am  Học qua thực hành
 10:50am - 11:10am  Giờ tập họp vòng tròn
 11:10am - 11:20am  Chuẩn bị chỗ ngủ, cho trẻ đi vệ sinh và rửa tay
 11:20am - 12:00pm  Vận động
 12:00pm - 12:30pm  Ăn trưa
 12:30pm - 12:50pm  Dọn dẹp, đi vệ sinh và rửa tay
 12:50pm - 14:30pm  Ngủ trưa
 14:30pm - 15:00pm  Ăn xế chiều 
 15:00pm - 16:00pm  Hoạt động tự do ngoài trời *
 16:00pm - 17:00pm  Các hoạt động khác
 17:00pm - 17:30pm  Giờ tập học vòng tròn (theo nhóm nhỏ)
 17:30pm - 18:00pm  Hoạt động theo từng bàn và chuẩn bị ra về

       * Phụ thuộc vào thời tiết  Sẽ thay đổi khi cần, ko thông báo trước 

SỰ PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN CỦA TRẺ
Tại đây, chúng tôi cố gắng tạo ra môi trường học vui nhộn và hào hứng cho mọi trẻ  Các hoạt động 
liên quan đến giác quan là một phần vô cùng quan trọng trong chương trình giảng dạy của chúng 
tôi  Phương thức vui chơi mang tính giáo dục này khuyến khích trẻ khám phá và tạo ra ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh trẻ  Điều này giúp trẻ phát triển nhận thức tích cực về giá trị bản thân, 
khả năng , kĩ năng giải quyết vấn đề, cách suy nghĩ cùng với những kĩ năng xã hội 

Trẻ sẽ bị ướt và trông lộn xộn! Vì vậy, TRẺ PHẢI ĐƯỢC GỬI ĐÉN TRƯỜNG TRONG PHỤC DÀNH CHO 
VIỆC VUI CHƠI! Quần áo mà trẻ mặc ở trường có thể khi đem về sẽ bẩn và có những vết ố  Chúng tôi 
sẽ không thay quần áo “bảnh bao” cho trẻ trước khi chúng tham gia trò chơi (mà có thể sẽ làm bẩn 
quần áo trẻ)  Vui lòng kiểm tra cặp con bạn hàng ngày và bỏ những thứ quần áo ẩm ướt, bẩn ra 
khỏi  Vui lòng đảm bảo trang phục của trẻ được chuẩn bị theo như những gì chúng tôi đã yêu cầu  
Tất cả vật dụng và quần áo nên được đánh dấu bằng tên của trẻ  ( permanent marker có sẵn trong 
lớp học)

Vào những ngày ấm áp, chúng tôi sẽ cho trẻ tham gia nghịch nước ngoài trời với vòng nước, bình 
tưới, v v…  Trong những ngày lạnh giá, chúng tôi sẽ giữ nhiệt độ trong phòng đủ ấm và cho trẻ 
nghịch nước trong nhà  NẾU NHƯ QUÝ PHỤ HUYNH THẤY CON MÌNH 
KHÔNG ĐỦ SỨC KHỎE ĐẾ CHƠI NGHỊCH NƯỚC, VẬY THÌ TRẺ KHÔNG ĐỦ 
SỨC ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG 

Nếu như phụ huỵn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến chính sách 
của chúng, hãy liên lạc với Giám đốc trường mầm non của chúng tôi: 
Chelo Losak ( Trung tâm học tập) hoặc là Samantha Hour  
(Robert Mayer)
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MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO TRẺ VÀ GIA ĐÌNH
Trường chúng tôi cố gắng đem đến một chương trình nhằm giúp đỡ các gia đình bằng cách:

• Đem đến cho trẻ một môi trường hướng đến một cuộc sống đầy đủ và mạnh khỏe
• Xây dựng một môi trường dựa trên những nguyên tắc hợp lí trong nền giáo dục và phát triển ban đầu
• Tôn trọng trẻ với tư cách là một sự cá thể phát triển
• Cung cấp sự phát triển đúng theo lứa tuổi cùng với những cơ hội học tập
• Chuẩn bị để trẻ gặt hái thành công trong trường mẫu giáo và xa hơn 

Với nền tảng lý thuyết dựa trên những mục tiêu trên, giáo viên của chúng tôi được khuyến khích đem 
đến sự sáng tạo và khả năng chuyên môn để giúp đỡ sự phát triển và sự giáo dục trẻ  Chúng tôi nhất định 
sẽ mang đến sự úng hộ và chương trình cần thiết cho sự chăm sóc về học tập cũng như phát triển toàn 
diện của TRẺ- món quà quý giá nhất của quý phụ huynh 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
Trường sử dụng sự đánh giá trẻ để có thể kiểm soát liên tục và cải thiện chất lượng dịch vụ chúng tôi đem 
đến cho trẻ và gia đình  Sự đánh giá này sẽ tác động đến việc xây dựng chương trình và ảnh hưởng đến 
những quyết định của chúng tôi, từ đó sẽ mang đến những cải thiện và đem lại những điều tốt đẹp nhất 
cho sự phát triển và giáo dục trẻ thông qua những hoạt động hàng ngày trong từng lớp học  Đặc biết, sự 
đánh giá được dùng để:

• Xác định sở thích và nhu cầu của từng trẻ trong chương trình ở tất cả mọi mặt nằm đưa ra mục tiêu 
cần đạt của chúng tôi dành cho từng trẻ

• Kiếm soát tiến trình phát triển của trẻ và có những phản ứng kịp thời
• Cung cấp cho nhân viên của chúng tôi những mục tiêu có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ và từ 

đó nâng cao thực giảng dạy, môi trường lớp học, kế hoạch học tập và chương trình giảng dạy 
• Đánh giá mức độ thành công của chương trình và cải thiên hơn nữa 
• Trao đổi với phụ huỵnh những thông tin về trẻ như ưu điểm, nhu cầu , quá trình phát triển cũng 

như cách thức hướng dẫn trẻ được lên kế hoạch như thế nào 
• Xác định những trẻ có nhu cầu cần được chăm sóc đặc biệt hoặc cần có sự can thiệp ,  cung cấp ý 

kiến tham khảo cần thiết trong việc xem xét cũng như sự đánh giá chẩn đoán sau này 
• Khuyến khích trẻ trong việc học kĩ năng tự đánh giá 
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PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ
Trường sử dụng nhiều phương thức đánh giá để hỗ trợ việc học tập của trẻ, bao gồm quan sát, chuyện vặt, 
giữ bản thu âm và hồ sơ phát triển của trẻ 

Trường cung cấp khóa đào tạo về đánh giá cho từng nhân viên về độ tuổi của trẻ, mức độ phát triển, mức độ 
nhạy cảm đối với sự đa dạng, sự cảm thông và đáp ứng nhiệt tình với những trẻ có nhu cầu đặc biệt  Nhân 
viên của chúng tôi sẽ trao đổi với nhau cũng như với gia đình để tăng cường hiểu biết về thông tin cá nhân 
và nhu cầu của từng trẻ 

Tiến trình đánh giá chính quy sau đây sẽ được tất cả nhân viên của chúng tôi sử dụng:
1. Sự đánh giá chính quy sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 12 và tháng 5  Chúng tôi sẽ cố gắng dựa trên 

lịch của quý huỵnh để tạo điều kiện cho ngày hẹn được diễn ra suôn sẻ 

2. Tất cả sự đánh giá này được bảo mật nghiêm ngặt  Bản đánh giá sẽ được cất trong tủ khóa trong lớp 
học  Chỉ có phụ huynh của trẻ, giáo viên và người quản lí trường được quyền tiếp cận  Nếu phụ huynh, 
giáo viên hay người quản lí cảm thấy trẻ cần có sự tư vấn từ chuyên gia, thông tin có thể được chia sẻ 
với chuyên gia đó với sự cho phép từ phía phụ huynh 

3. Sự đánh giá sẽ được tiến hành trong lớp và do người đã được đào tạo bài bản về cách thức cũng như tiến 
trình nhằm đảm bảo đem lại kết quả hợp lệ  Nhân viên biết 2 ngoại ngữ (tiếng Anh và một thứ tiếng khác) 
cung cấp dịch vụ dịch thuật nhằm giúp đỡ người đang học tiếng Anh và người có nhu cầu đặc biệt  

Sự đánh giá không chính quy sẽ diễn ra hàng ngày trong lớp học  Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm áp 
dụng những phương thức  được chỉ ra ở trên ( nghĩa là tương tự với phương thức đánh giá chính quy) và 
tham gia khóa đào tạo cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi 

Trường chúng tôi tin rằng mỗi gia đình đều góp phần chủ động trong sự học tập và phát triển của trẻ  Do đó, 
chính sách của chúng tôi được đề ra như sau:

• Là một phần của sự trao đổi miệng và qua giấy tờ, quý phụ huynh được khuyến khích chia sẻ thông tin 
của con em mình nhằm giúp cho quá trình đánh giá diễn ra suôn sẻ, tham gia vào sự trao đổi hai phía 
giữa phụ huynh và nhà trường về trẻ 

• Quý phụ huynh sẽ được cung cấp hiểu biết về các lựa chọn, cách sử dụng, cho điểm, cách hiểu về 
những phương thức đánh giá được sử dụng bởi chúng tôi 

• Quý phụ huynh được đảm bảo về sự bảo mật thông tin đánh giá bởi đó là một trong những quyền lợi 
được đề cập trong chính sách của chúng tôi 

• Quý phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin về sự phát triển và học tập của trẻ thông qua sự trao đổi 
miệng và trao đổi giấy tờ, sẽ có bản báo cáo chính thức ít nhất 2 lần/ năm)  Báo cáo không chính thức 
sẽ được thực hiên hàng ngày 

• Trong tiến trình đánh giá cũng như trong sự giao tiếp giữa nhà trường với gia đình, chúng tôi sẽ hết 
sức lưu ý các giá trị gia đình, văn hóa, sự nhất quán và ngôn ngữ mẹ đẻ của quý phụ huynh 

• Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt được sự đồng tâm với gia đình về phương pháp đánh giá, từ đó có thể đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu của từng trẻ  

SỰ BẢO MẬT
Tất cả bản ghi chép về quan sát, đánh giá, sự đau ốm, thương tổn và những chuyện khác đều được bảo mật  
Những bản ghi chép bảo mật đó được lưu giữ trong trong hệ thống khóa, chỉ người quản lý trường, nhân 
viên,  Ban dịch vụ Xã  hội về  Sức khỏe & chăm sóc cộng đồng được tiếp cận 7
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CƠ HỘI CHO TRẺ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA CỘNG ĐỒNG LỚP HỌC
Chúng tôi sẽ đem đến cho trẻ cơ hội trở thành một phần của cộng đồng lớp học bằng cách giúp trẻ có khái 
niệm của sự làm chủ thông qua những hoạt động hàng ngày  Những hoạt động này sẽ giúp lớp học trở nên  
luôn luôn sạch sẽ, có trật tự và hòa thuận  Chính trẻ cũng có thể góp phần đưa ra những quy định của lớp 
học 

GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
Giáo viên là người hòa giải khi xảy ra các bất đồng  Giáo viên sẽ giúp trẻ có cách để giải quyết vấn đề của 
chúng  Nếu như sự bất hòa đó vẫn tồn tại, trẻ không thể tự mình giải quyết được thì giáo viên sẽ đứng ra 
giúp chúng dàn xếp 

KỈ LUẬT
Chúng tôi chỉ áp dụng kỉ luật mang tính tích cực ở trường mầm non  Chúng tôi tiến hành các bước như 
hướng sự chú ý của trẻ sang một lĩnh vực khác hoạt một hoạt động khác, trò chuyện với trẻ về vấn đề chúng 
gặp phải, giữ trẻ ở bên cạnh hoặc yêu cầu trẻ giúp chúng tôi làm một việc đặc biệt gì đó  Chúng tôi không 
muốn áp dụng cách trấn áp (la mắng, dọa nạt) trẻ bởi vì một khi chúng tôi làm thế với một đứa trẻ, chúng 
tôi đã thua  Chúng tôi không áp dụng hình phạt time-outs ( khiến trẻ úp mặt vào tường hoặc đứng ở một 
góc khi trẻ có hành vi ko tốt) hay bất cứ hình thức kỉ luật mang tính tiêu cực nào khác tại trường 

Trong trường hợp một đứa trẻ cố ý gây ra thương tích cho trẻ khác, chúng tôi sẽ lập bản báo cáo ngay lúc đó  
Chúng tôi sẽ gửi một bản sao cho gia đình và một bản sao đến văn phòng  Tên của trẻ gây ra sự việc sẽ chỉ 
được thông báo với chính phụ huynh trẻ đó  Theo sau bản báo cáo, giáo viên và/ hoặc người quản lí sẽ lập kế 
hoạch nhằm cải thiện hành vi của trẻ, và điều này sẽ được chia sẻ cùng với phụ huynh trong buổi gặp mặt 
của hai bên  Thêm vào đó, phụ huynh sẽ được cung cấp nguồn tài liệu hỗ trợ về nguyên tắc kỉ luật mang tính 
tích cực để cải thiện hành vi của trẻ 

Nếu một đứa trẻ vẫn tiếp tục hành vi không tốt của mình 
sau khi giáo viên và phụ huynh đã thực hiện kế hoạch cải 
thiện, một nhà tư vấn và/ hoặc một chuyên viên về hành 
vi xử sự sẽ quan sát trẻ và đề ra những bước tiếp theo mà 
giáo viên và phụ huynh cần tiến hành  Đó có thể là tư vấn 
cho trẻ hoặc tư vấn cho phụ huynh 

Nếu những hành vi hung hăng của trẻ có xu hướng tăng 
hoặc phụ huynh không muốn tham gia vào nguyên tắc 
kỉ luật tích cực đề ra bởi giáo viên, người quản lí, tư vấn 
viên hoặc chuyên viên về hành vi, việc can thiệp của 
chúng tôi trong vấn đề này sẽ kết thúc mà không cần 
thông báo đến quý phụ huynh 

Nếu Giám đốc (người quản lí) của Trường mầm 
non quyết định rằng trẻ không phù hợp với 
chương trình của chúng tôi, quý phụ huynh cần 
chuyển con em đến nơi khác và hợp đồng giữa 
hai bên sẽ bị hủy bỏ.
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CHÍNH  SÁCH VỀ VIỆC GIÚP TRẺ HỌC CÁCH  SỬ SỤNG BÔ
Nếu trẻ vẫn đang dùng tã lót, lớp học sẽ giúp trẻ chuyển sang việc sử dụng bô khi chúng đã sẵn sàng về tất 
cả các mặt: thể chất, tâm lí, cảm xúc  Trẻ cần phải thực sự sẵn sàng trong tất cả các mặt thì việc học các sử 
dụng toa-lét mới có hiệu quả  Giáo viên sẽ đảm bảo sự thoái mái của trẻ trong tiến trình cũng như lịch học 
của lớp trước khi bắt đầu quá trình giúp trẻ từ bỏ việc dùng tã  Mỗi trẻ đều phát triển theo cách thức riêng 
của chúng, và chúng tôi tự tin rằng nếu đứa trẻ đã thực sự sẵn sàng, chúng sẽ dễ dàng chuyển sang sử dụng 
bô  Chúng tôi mong muốn rằng trẻ sẽ có thái độ tích cực đối với việc sử dụng bô, vì vậy phụ huynh và giáo 
viên sẽ cùng nhau lập kế hoạch cho việc này 

Khi đứa trẻ bắt đầu tiến trình học sử dụng bô, nhiều vấn đề có thể xảy ra  Nhiều tình huống mới có thể gây 
trở ngại cho việc học của trẻ  Một vài trẻ có thể làm bẩn hoặc làm ướt khi chúng trở nên quá phấn khích 
hoặc mải mê chơi khi học cách dùng bô  Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ chấp nhận và giải quyết ko 
quá hà khắc  Thay đổi trang phục cho trẻ khi cần thiết không phải là vấn đề  Chúng tôi chỉ chấp nhận những 
tình huống như trên 

DẤU HIỆU KHI TRẺ SẴN SÀNG SỬ DỤNG BÔ
Khi trẻ có những dấu hiệu cho thấy sự sẵn sàng, hãy nói cho giáo viên của trẻ và hai bên sẽ cùng nhau lập ra 
kế hoạch cho việc trẻ học cách sử dụng bô  Điều này sẽ  khiến việc học cách dùng bô của trẻ diễn ra tích cực 
và thành công  

• Trẻ luôn khô ráo trong giờ nghỉ trưa và/ hoặc sau một đêm hoặc ít nhất 2 giờ đồng hồ trong lúc chơi 
• Trẻ có thể hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản
• Trẻ có khả năng giao tiếp cần thiết để sử dụng bô
• Trẻ có thể tự mình mặc/ cởi quần áo
• Trẻ cho thấy sự thích thú trong việc dùng bô
• Trẻ cho thấy sự thích thú khi muốn đi đại tiện

HƯỚNG DẫN TRONG VIỆC HỌC DùNG BÔ CỦA TRẺ VÀ MỘT SỐ MẸO NHỏ
BẠN CÓ THỂ GIÚP BẰNG CÁCH:

• Trao đổi với giáo viên, đặc biệt khi có bất cứ sự thay đổi nào xảy ra 
• Chuẩn bị cho trẻ 1 đôi giày dự phòng và ít nhất 3 bộ quần áo, mỗi bộ phải gồm : quần, đồ lót, tất/vớ và áo  
• Ghi rõ tên của trẻ bằng bút màu vĩnh viễn trên từng đồ vật, quần áo của trẻ
• Chuẩn bị loại quần áo có thể (independently managed by ur your child)
• Quần có đai bằng dây thun là loại dễ sử dụng nhất cho cả bé nam và nữ
• Vui lòng không sử dụng thắt lưng với khóa, nịt hoặc quần yếm (bộ quần áo may liền)
• Kiểm tra ngăn tủ của trẻ để lấy quần áo bẩn
• Nhanh chóng để quần áo sạch vào ngăn tủ của trẻ trước ngày hôm sau 

GIÁO VIÊN HỖ TRỢ BẰNG CÁCH:
• Thường xuyên nhắc nhở trẻ dùng bô
• Đều đặn giúp trẻ ngồi vào bô và khuyến khích trẻ sử dụng
• Nhanh chóng đổi quần áo cho trẻ nếu bị ướt
• Đảm bảo quần áo ướt được bỏ vào túi có khóa kéo và đặt vào tủ của trẻ 
• Trao đổi với phụ huynh

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
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CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC TRẺ CắN NGƯỜI KHÁC
Thói quen cắn là một trong những thói quen khó bỏ nhất của trẻ, theo như Mạng lưới quốc gia về Chăm 
sóc trẻ  Việc cắn người khác xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, đối với những trẻ khác nhau, và trong những 
tình huống khác nhau  Tại Trường mầm non, chúng tôi cố gắng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tạo ra 
một môi trường an toàn cho trẻ  Để duy trì môi trường an toàn, chúng tôi đề ra những chính sách sau về 
việc cắn người khác:

• Nếu trẻ mút tay một lần khi đang ở trường, phụ huynh sẽ được nhận được cuộc gọi và thông báo về 
điều đó  Ngay lập tức sẽ được sử dụng để ghi lại

• Nếu trẻ cắn người khác hai lần trong cùng một ngày, phụ huynh sẽ được thông báo để đón trẻ ngay 
lập tức, trong vòng 1 giờ đồng hồ  Nếu trẻ không được đón trong vòng 1 giờ đồng hồ, trẻ sẽ bị hoãn 
việc đến trường ngày tiếp theo  Phụ huynh sẽ nhận được báo cáo và một bản sao sẽ được lưu giữ 
trong văn phòng của chúng tôi 

• Nếu một đứa trẻ tiếp tục cắn người khác, một buổi họp sẽ diễn ra giữa phụ huynh, giáo viên và 
quản lí trường để đánh giá hành vi và giúp trẻ đăng kí sử dụng dịch vụ tư vấn 

• Nếu sau tất cả sự can thiệp trên, trẻ vẫn không có sự tiến bộ đáng kể nào, theo quyết định của quản 
lí trường mầm non và giáo viên, người quản lí có đủ quyền hành để khuyên phụ huynh rằng hợp 
đồng giữa hai bên có lẽ sẽ chấm dứt   

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
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SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH
Trường vô cùng khuyến khích các bậc phụ huynh tham gia vào từng khía cạnh trong chương trình học 
của trẻ  Việc quý phụ huynh (ba mẹ/ người đỡ đầu) trao đổi một cách cới mở, thẳn thắn về những nhu 
cầu và mong muốn của mình về việc phát triển của trẻ với giáo viên hoặc người quản lí trường là hết sức 
quan trọng  Phụ huynh được khuyến khích trao đổi, bàn luận về bất cứ mốc phát triển nào gặp phải và 
chia sẻ những thông tin được cho là thóa đáng  Chúng tôi yêu cầu phải phụ huynh làm cuộc hẹn với giáo 
viên cho tất cả các cuộc trò chuyện dài 

Sự tham gia của phụ huynh được chúng tôi  khuyến khích và đánh giá cao  Phụ huynh luôn được chào 
đón tại trường  Phụ huynh còn được khuyến khích chia sẻ với chúng tôi về sở thích cá nhân, năng khiếu, 
phông nền văn hóa, những công thức nấu ăn ưa thích, v v  

CHÍNH SÁCH MỞ CỬA
Trường có một chính sách mở cửa  Phụ huynh được hoan nghênh đến thăm bất kì thời gian nào  Trẻ sẽ 
được nghỉ trưa từ lúc 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa, và chúng tôi yêu cầu thời gian đó sẽ được tôn trọng  

SỰ GIAO TIẾP NHÀ/ TRƯỜNG
Phụ huynh cần cũng cấp những thông tin thích hợp cho giáo viên  Những thông tin bao gồm sự đau ốm 
của trẻ, sự thay đổi trong giờ ngủ, thay đổi trong việc ăn, sự thay đổi răng của trẻ, sự thay đổi của gia 
đình, thuốc chữa bệnh theo đơn và cả không theo đơn mà trẻ đang sử dụng, v v  

• Đêm Định hướng dành cho Phụ huynh sẽ được diễn ra vào tuẩn thứ 4 của tháng 9  Việc tham gia 
của phụ huynh là rất quan trọng  Đây là cơ hội rất tốt để phụ huynh gặp gỡ giáo viên của trẻ để 
thảo luận về mục tiêu và chương trình họ lên kế hoạch   

• Mỗi trẻ đều có một tập hồ sơ ghi lại việc giao tiếp hàng ngày trong lớp
• Mỗi trẻ đều có một tập hồ sơ và bản đánh giá sự phát triển trong lớp  ( Tập hồ sơ này không áp dụng 

đối với chương trình dành cho trẻ sơ sinh)  Buổi họp Phụ huynh/ Giáo viên sẽ được diễn ra một năm 2 
lần vào tháng 12 và tháng 5 để thảo luận về tập hồ sơ và bản đánh giá sự phát triển của trẻ   

• Cả hai trường mầm non đều có Hội đồng Tư vấn Phụ huynh  Nếu có nhu cầu tham gia, vui lòng đến 
văn phòng 

• Tất cả thành viên nếu muốn ngừng đi học, phải có thông báo trước ít nhất 2 tuần 
• Vui lòng thông báo cho văn phòng khi quý phụ huynh có bất cứ sự thay đổi về địa chỉ nhà, nghề 

nghiệp, và/ hoặc số điện thoại 
• Vui lòng cập nhật cho văn phòng thông tin mới nhất về những chúng ngừa mà trẻ đã được tiêm 

NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Chúng tôi có rất nhiều sự kiện xuyên suốt một năm, khuyến khích quý phụ huynh tham gia cùng trẻ  
Thông tin về sự kiện có thể sẽ thay đổi  Những sự kiện đó bao gồm:

Ngày Lễ tình bạn, Ngày thánh Patrick, Tuần dành cho Trẻ, Tuần tri âm thầy cô, Buổi thảo luận Phụ 
huynh/ Giáo viên ( tháng 5 và tháng 12), Đêm cắm trại gia đình, Ngày lễ Kem, Đi dã ngoại hàng năm, 
Ngày đến trường, Ngày giới thiệu trường và định hướng cho phụ huynh, Lễ hội mùa màng ( Chuyến đi 
dã ngoại), Bữa tiệc Potluck, Vẽ tranh cũng ông già Nô-en, Buổi tiệc mùa đông, Ngày hội Pajama

SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH
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TIỆC LỚP, TIỆC SINH NHẬT VÀ SÁCH
• Tiệc lớp được tổ chức được tổ chức mỗi năm một lần và tất cả trẻ đều được chào đón  Nếu tiệc rơi 

vào ngày mà trẻ thường không đi học, trẻ vẫn có thể tham gia nếu có phụ huynh đi cùng 
• Mỗi lớp sẽ gửi bản đăng kí để từng gia đình có thể đóng góp cho những bữa tiệc lớp  Sự úng hộ của 

quý phụ huynh sẽ giúp cho những bữa tiệc đó diễn ra thành công 
• Quý phụ huynh luôn được chào đón tại các bữa tiệc  Vui lòng thông báo với giáo viên ai sẽ là người 

tham gia 
• Nếu phụ huynh muốn tổ chức sinh nhật cho trẻ tại lớp học, hãy thông báo trước với giáo viên và 

chuẩn bị vật dụng cần thiết (vui lòng không mang đường )
• Sách học có thể được đặt mua trong năm  Checks cần phải được viết ra tên của các công ty và mang 

lại cho văn phòng  

ĐÁNH GIÁ VỀ TRƯỜNG
Hàng năm, phụ huynh có cơ hội đánh giá về năng lực của Trường trong việc đáp ứng nhu cầu của quý 
vị  Sự đánh giá này là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi vì từ đó chúng tôi có thể mang đến cho trẻ 
sự chăm sóc tốt hơn  Khi phụ huynh nhận bản đánh giá, vui lòng hoàn thành một cách cẩn thận  Tất cả 
nhận xét đều được bảo mật và giấu tên 

SỰ BẤT BÌNH
Trong trường hợp phụ huynh cảm thấy bất bình, sự trao đổi có hiệu quả giữa những bên liên quan có 
thể giải quyết vấn đề  Chúng tôi yêu cầu phụ huynh làm theo đúng trình tự: đầu tiên thảo luận về vấn đề 
đó với giáo viên, sau đó là người quản lí chương trình và cuối cùng là Người quản lí trường  Chúng tôi hi 
vọng việc làm đó sẽ xúc tiến quá trình giải quyết mối bất bình và làm rõ tình huống, tránh tình trạng nấn 
ná và dẫn đến những sự nhẫm khác không đáng có  Trường hi vọng tất cả những bên liên quan đều cho 
thấy sự cư xử của mình theo tiêu chuẩn đạo đức cao nhất  

THÔNG TIN VỀ VIỆC DỊCH THUẬT
Trường sẽ cố gắng giúp đỡ các bậc phụ huynh trong ngôn ngữ mà quý vị cần  Vui lòng hỏi Văn phòng 
nếu quý vị cần sự giúp đỡ trong việc 
dịch thông tin sang tiếng Tây Ban Nha 
hay Tiếng Việt 

Trung tâm hết lòng đáp ứng nhu cầu 
học ngôn ngữ của mọi gia đình mà 
chúng tôi phục vụ 

SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH
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BẰNG CẤP CỦA NHÂN VIÊN CHÚNG TÔI
Có rất nhiều người trong số nhân viên của chúng tôi đã được nhận bằng thạc sĩ, cử nhân hoặc bằng cao 
đẳng về lĩnh vực Phát triển của Trẻ hoặc có bằng giáo viên, thạc sĩ hoặc Tư vấn viên được cấp phép bởi 
Ty Giáo dục quận Orange (OCDE- Orange County Department of Education) Mặc dù vậy, tại Boys & Girls 
Clubs of Huntington Valley, chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên ít nhất phải hoàn thành 12 units lớp Giáo 
dục Trẻ nhỏ, để được thông qua Bộ Dịch vụ xã hội, và phải được đào tạo về khóa Cấp cứu cơ bản cho trẻ 
và khóa Sơ cứu  Chúng tôi luôn úng hộ việc nhân viên của chúng tôi tiếp tục việc học của mình  Mỗi nhân 
viên đều được yêu cầu tham gia ít nhất 3 bài học từ trường đại học và  khóa đào tạo về phát triển chuyên 
môn ít nhất 21 giờ mỗi năm 

Câu lạc bộ được yêu cầu chia sẻ thông tin ở trang sau về việc miễn xá những cá nhân từng phạm pháp 
bởi Bộ Dịch vụ Xã hội Hoa Kỳ để có thể làm việc trong ngành chăm sóc trẻ nhỏ  Mặc dù vậy, bởi sự an 
toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, Câu lạc Bộ Trai & Gái có chính sách không thuê bất kì 
nhân viên nào có sự miễn xá đó  Quý phụ huynh có thể yên tâm rằng người chăm sóc con bạn có một lý 
lịch trong sạch 

NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI
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Thông tin từ Bộ Dịch vụ Xã hội bang California Bộ Dịch vụ Xã hội Bang California (DSS) hoạt 
động để bảo vệ sự an toàn của trẻ nhỏ trong những trung tâm chăm sóc trẻ thông qua việc cấp giấy 
phép cho những trung tâm và những nhà chăm sóc trẻ thuộc diện tư nhân  Ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi là đảm bảo trẻ được sống trong môi trường chăm sóc an toàn và lành mạnh  Luật của bang California 
yêu cầu lý lịch của những người làm chủ, sinh hoạt hoặc làm việc trong những trung tâm chăm sóc trẻ 
có giấy phép phải được kiểm tra  Mỗi người đều phải đăng kí dấu vân tay của mình để quá trình kiểm 
tra lý lịch có thể tiến hành, từ đó phát hiện họ có hồ sơ phạm tội hay không  Nếu Bộ Dịch vụ Xã hội Bang 
California phát hiện thấy bất kì cá nhân nào đã từng bị buộc tội, không tính đến những vi phạm gia 
thông nhỏ hoặc liên quan đến cần sa được nhắc đến trong cải cách bộ luật liên quan đến cần sa thuộc 
Luật về Sức khỏe và An ninh những phần 11361 5 và 11361 7, cá nhân đó không được phép làm việc hoặc 
sinh sống trong những trung tâm chăm trẻ có giấy phép trừ khi có sự chấp thuận từ phía Bộ Dịch vụ Xã 
hội  Sự chấp thuận này gọi là sự miễn tội 

Nếu một cá nhân từng bị kết án một trong số những tội sau: giết người, hiếp dâm, tra tấn, bắt cóc trẻ 
em, phạm tội về bạo lực tình dục hoặc gạ gẫm trẻ em, luật pháp không cho phép người đó sở hữu, sinh 
hoạt hay làm việc trong một trung tâm/ nhà chăm sóc trẻ có giấy phép  Trong tình huống tội mà cá nhân 
đó phạm phải là trọng tội hoặc là hành vi bại hoại nghiêm trọng, cá nhân đó phải lập tức  rời cơ sở chăm 
sóc trẻ trong lúc yêu cầu miễn tội của họ được xem xét  Nếu phạm tội ít nghiệm trọng hơn, anh ta/ cô ta 
có thể sẽ được cho phép ở lại trung tâm chăm sóc trẻ trong khi yêu cầu miễn tội sẽ được xem xét 

Yêu cầu miễn tội được xem xét như thế nào
DSS yêu cầu thông tin từ Sở Cảnh sát, FBI và tòa án về lý lịch của cá nhân đó  DSS xem xét loại tội, số tội, 
thời gian phạm tội và thái độ thần khẩn của cá nhân đó khi được phỏng vấn bởi DSS 
Cá nhân  mong muốn miễn tội cần cung cấp những thông tin sau:

• Loại tội
• Điều họ làm để thay đổi cuộc sống và tuân thủ luật pháp
• Thông tin, nếu có, về việc đi làm, đi học, hoặc đang trong khóa đào tạo
• Thông tin về chương trình cải tạo của họ có thành công hay không 

Cá nhân đó còn cần giao cho DSS thư giới thiệu từ người biết về lý lịch và cuộc sống của cá nhân đó trong 
hiện tại và không phải là người thân 

DSS xem xét tất cả những điều trên một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định miễn tội  Những 
thông tin này sẽ không được công khai, theo quy định của pháp luật 

Làm thế nào có thêm thông tin Với tư cách là phụ huynh/ người đại diện hợp pháp của trẻ, quý vị có 
quyền được hỏi trung tâm chăm sóc trẻ được cấp giấy phép về việc có bất kì cá nhân nào nhận sự miễn 
tội từ phía DSS đang làm việc hoặc sinh sống trong trung tâm đó không  Nếu quý vị yêu cầu những thông 
tin này, và trong trường hợp thực sự có cá nhân với sự miễn tội đó đang làm việc/ sinh hoạt trong trung 
tâm chăm sóc trẻ, Trung tâm phải cung cấp thông tin về cá nhân đó và làm thế nào cá nhân kia được 
nhận vào trong trung tâm, cùng với đó là thông tin về Tên, Địa chỉ, số Điện thoại của văn phòng cấp phép 
địa phương  Quý vị cũng có thể có được tên của cá nhân đó bằng cách liên lạc với văn phòng cấp phép 
địa phương  Số liên lạc của Văn phòng địa phương Bộ Dịch vụ Xã hội là (714) 703-2800  Quý vị có thể tìm 
thấy địa chỉ và số liên lạc của bất kì văn phòng Bộ Dịch vụ Xã hội nào trên trang web của Bộ Dịch vụ Xã 
hội  Địa chỉ trang web như sau: http://ccld ca gov/contact htm 

LƯU Ý:   Các trường Mầm non được pháp luật yêu cầu phải cung cấp những thông tin trên từ DSS cho 
quý vị  Tuy nhiên, quý vị có thể yên tâm về sự an toàn của trẻ bởi các trường Mầm non của chúng tôi 
không thuê bất kì nhân viên nào liên quan đến việc miễn tội đó 

QUÁ TRÌNH KIỂM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ
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AN TOÀN VỀ GIẤC NGỦ CỦA TRẺ SƠ SINH
Tư thế ngủ

Ở phòng Trẻ sơ sinh, các nhân viên sẽ đảm bảo rằng trẻ em dưới 18 tháng tuổi phải luôn được đặt ở tư 
thế nằm ngửa khi đang ngủ 

Những bé có thể tự mình lật một cách dễ dàng vẫn sẽ được đặt nằm ngửa khi ngủ, nhưng sau đó các bé 
có thể sẽ tự chọn tư thế ngủ cho mình (thường từ 6 tháng tuổi trở lên) 

Trong trường hợp có giấy yêu cầu của bác sỹ gởi đến chương trình, các bé sẽ được đặt ở tư thế nằm 
nghiêng hoặc nằm sấp  Lúc đó, nhân viên chăm sóc sẽ được hướng dẫn về cách đặt em bé khi ngủ bởi 
Giám đốc đơn vị 

Trừ khi có sự chỉ định đặc biệt của bác sĩ, thiết bị định vị hạn chế chuyển động của trẻ sơ sinh khi nằm 
trong giường cũi của các bé sẽ không được sử dụng 

Môi trường ngủ

Trong chương trình của chúng tôi, tất cả các bé sơ sinh được ngủ trong giường cũi  Ghế xe hơi, nôi đưa và 
ghế ngồi trẻ em   v  v   không được thiết kế phù hợp cho một giấc ngủ an toàn 

Giường cũi của chúng tôi đáp ứng được các quy định của Uỷ ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ  
Nhân viên ở phòng Trẻ sơ sinh sẽ hoàn tất các bước kiểm tra an toàn cho giường cũi mỗi tuần để đảm 
bảo rằng mỗi khung giường cũi đều:

• Ở trạng thái vững chắc và chống đỡ nệm một cách an toàn;
• Không bị lỏng lẻo, hoặc thiếu hoặc hư hỏng phần nào (đai ốc, bu-lông, đinh vít);
• Không có vết nứt hay sơn bị tróc;
• Không có các mảnh vỡ hay góc cạnh thô nhám;
• Nệm được đặt khít khao vào khung cũi và được bao bọc chặt bởi tấm trải giường

Các giáo viên luôn nhận thức được các bé đang ngủ nào thuộc về trách nhiệm trông coi của mình và họ 
được bố trí sao cho có thể giám sát được các bé bằng cả âm thanh và hình ảnh 

Không có vật thể nào được phép treo từ thành bên này đến thành bên kia của giường cũi 

Tấm che phủ không bao giờ được phép phủ lên trên giường cũi hoặc qua mặt của trẻ sơ sinh 

SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN
Con em của bạn phải được tiêm chủng theo yêu cầu trước 
khi đăng ký vào chương trình của chúng tôi  Sự tiêm chủng 
này phải được duy trì trong suốt quá trình đi theo chương 
trình của đứa trẻ  Con em của bạn cũng phải thực hiện các 
đợt đánh giá sức khoẻ hàng năm bởi các bác sĩ được cấp 
phép  Vui lòng xác nhận rằng sức khoẻ của con bạn thích 
hợp cho việc tham gia vào chương trình này  Hãy dựa vào 
những chỉ dẫn dưới đây để xác định xem sức khoẻ của con 
bạn có đạt tiêu chuẩn tham gia vào trường học hay không 

SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CON BẠNQUÁ TRÌNH KIỂM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ
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HƯỚNG DẫN VỀ CÁC BỆNH TẬT
 1. Chương trình chăm sóc trẻ em của chúng tôi được cấp phép với đối tượng là các trẻ em khoẻ mạnh  

Chúng tôi không có phương tiện để chăm sóc cho các bé đang ốm  Vui lòng xem qua  bảng triệu 
chứng dưới đây để đánh giá nếu con em của bạn cần phải ở nhà 

 

 2. Nếu như con của bạn trở bệnh trong lúc đang ở trường, bé sẽ được cách ly trong văn phòng và PHẢI 
ĐƯỢC PHỤ HUYNH ĐẾN ĐÓN TRONG VÒNG MỘT GIỜ  Chúng tôi đề nghị quý phụ huynh nên chuẩn bị 
cách chăm sóc dự phòng trong trường hợp các bé bị bệnh và không thể đến trường 

 3. Vui lòng gọi đến văn phòng của chúng tôi nếu con bạn bị bệnh và không thể tới trường  Việc báo 
cho chúng tôi biết nếu con bạn mắc các bệnh dễ lây lan như là thuỷ đậu, sởi, quai bị, chấy tóc, 
  v  v   là hết sức cần thiết  Nếu con bạn từng tiếp xúc với bất cứ nguồn bệnh lây nhiễm nào, xin vui 
lòng thông báo với văn phòng để chúng tôi có thể chú ý tới các triệu chứng sớm  Chúng tôi cũng sẽ 
thông báo đến quý phụ huynh nếu bé nào có tiếp xúc với bệnh lây nhiễm ở môi trường trường học 

 4. Giấy bác sĩ: Nếu bé đã được gặp bác sĩ và bác sĩ cho rằng bé sẽ không lây truyền cho người khác và 
có thể quay lại trường học, xin vui lòng mang theo giấy bác sĩ khi đưa bé đến lớp  Tuy nhiên, chúng 
tôi vẫn sẽ tuân theo chính sách thứ 1 đã quy định phía trên  Các bé từng vắng mặt bởi bệnh lây 
nhiễm sẽ không thể quay lại lớp học nếu không có báo cáo của bác sĩ  Theo quyết định của giám 
đốc, giấy bác sĩ có thể được yêu cầu xuất trình cho việc nhập học lại sau bất cứ đợt bệnh nào  Trong 
những trường hợp như thế, phụ huynh sẽ là người có trách nhiệm cho việc hẹn gặp bác sĩ và chi trả 
bất cứ các chi phí nào có liên quan đến việc khám chữa bệnh  

SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CON BẠN

TRIỆU CHỨNG CON BẠN PHẢI ĐƯỢC Ở NHÀ ĐẾN KHI

Sốt - Thân nhiệt đo ở miệng: 100 4+, Thân 
nhiệt đo ở hậu môn: 101 4+, Thân nhiệt đo 
ở nách: 99 4+

24 tiếng sau khi cơn sốt đã giảm và nhiệt độ trở 
lại bình thường mà không cần đến sự trợ giúp của 
thuốc 

Cảm/Cúm/Viêm mũi truyền nhiễm, cụ thể 
như là chảy nước mũi có màu hoặc nghẹt 
mũi có kèm theo ho và sốt 

Ít nhất 4 ngày tính từ ngày đầu của các triệu 
chứng  Chất nhầy màu vàng sệt hoặc xanh không 
còn chảy ra từ mũi  Giảm ho  

Nôn mửa, Tiêu chảy/thay đổi độ chắc , tần 
số , màu và mùi của phân

Phân lỏng đã chậm lại và các trẻ đã trở lại ăn uống 
bình thường mà không đau bụng 

Mắt đỏ và chảy nước Mắt không còn rát hoặc ngứa  

Viêm kết mạc, như là đau mắt đỏ hay là dịch 
tiết ở mắt đổi màu và sệt hơn

Triệu chứng biến mất ít nhất 24 tiếng 

Chứng phát ban Ban biến mất hoặc được xác định là ban không lan 
truyền  Giấy bác sĩ phải được xuất trình khi vào lại 
trung tâm  

Các bệnh nhiễm ký sinh trùng, như chấy, 
rận,   v  v   

Sau khi hết triệu chứng ít nhất 24 tiếng  



 5. Bé vừa hết bệnh sẽ được uống các loại thuốc được chỉ định để duy trì tình trạng khoẻ mạnh nếu đạt 
đủ các điều kiện sau:

• Thư cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ phải được gởi kèm theo thuốc. Mẫu đơn sử 
dụng thuốc có thể lấy ở văn phòng hoặc trong lớp học 

• Thời gian và liều dùng chính xác phải được nêu rõ bằng văn bản.
• Thuốc phải là thuốc được kê toa và còn nguyên trong bao bì gốc.
• Thuốc không theo toa sẽ không được cho uống trừ trường hợp có kèm theo ghi chú của bác sĩ và 

thư cho phép của phụ huynh/giám hộ 
• Vì lý do an toàn, thuốc phải được cất trong văn phòng. Vui lòng không để bất cứ loại thuốc nào 

trong hộp đựng thức ăn của bé hoặc trong phòng học 
 6. Nếu như con bạn có bất cứ dị ứng nào, đặc biệt là dị ứng thức ăn, vui lòng báo cho chúng tôi biết  

Nếu như bé bị chảy nước mũi do dị ứng, hồ sơ y tế của bé phải phản ánh những dị ứng này, hoặc là 
chúng tôi sẽ cần một ghi chú của bác sĩ nêu rõ rằng bé bị dị ứng 

 7. Sự tiêm chủng cho bé phải được cập nhật trước khi bé được cho phép nhập học ở trường  Phụ huynh 
phải cung cấp đầy đủ giấy tờ và ngày tiêm chủng, bao gồm xét nghiệm da hay là PDD để phát hiện 
bệnh lao cho tất cả trẻ em từ 1 tuổi trở lên  Vui lòng thông báo cho nhà trường luôn về các mũi nhắc 
lại 

 8. Nếu có bất cứ sự nhiễm bệnh hoặc tai nạn nào xảy ra cho các em, bạn không thể quy trách nhiệm 
và yêu cầu Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, Trung tâm phát triển trẻ em, Trường mẫu giáo 
phát triển trẻ em Robert Mayer, các cán bộ, nhân viên hay tình nguyện viên hoàn lại các khoản viện 
trợ y tế và bạn sẽ phải trả lại cho nhà trường tất cảc các khoản chi về y tế hoặc những khoản khác 
phát sinh trong quá trình chăm sóc cho bé 
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UỶ QUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ
Thông qua việc đăng ký cho các bé nhập học ở trường mẫu giáo và đồng thời ký giấy uỷ quyền điều trị 
cho trẻ vị thành niên, quý phụ huynh đã đồng ý uỷ quyền và bằng lòng với việc thực hiện các kiểm tra 
x quang cần thiết, sự gây tê/gây mê, các chẩn đoán nội hoặc ngoại khoa được thực hiện dưới sự giám 
sát tổng quan hoặc đặc biệt của các nhân viên y tế và nhân viên phòng cấp cứu được cấp phép theo các 
điều khoản ghi trong Đạo luật thực hành Y tế, các nha sỹ được cấp phép theo các điều khoản ghi trong 
Đạo luật thực hành Nha khoa, và nhân viên các bệnh viện đa khoa được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ 
Y Tế Cộng Đồng bang California  Sự uỷ quyền này được ký để phòng trường hợp khi cần làm một chẩn 
đoán cụ thể nào đó, hoặc cần được chữa trị, chăm sóc tại bệnh viện thì thẩm quyền thực hành việc chăm 
sóc y tế đó sẽ được trao cho các bác sĩ được nêu bên trên khi có sự phán đoán thích hợp  Điều này cũng 
được hiểu là quý phụ huynh/người giám hộ sẽ được liên lạc trước khi thực hiện các bước điều trị cho 
bệnh nhân, tuy nhiên tất cả các sự điều trị kể trên vẫn sẽ được thực hiện nếu không liên lạc được với phụ 
huynh/ người giám hộ

TRÁCH NHIỆM/TỰ QUYỀN CỦA TRẺ VÀ TUYÊN BỐ TỰ ĐẢM NHIỆM CÁC RỦI RO
Với việc ghi danh cho trẻ, bạn đã đồng ý cho phép các bé tham gia vào tất cả các hoạt động của Câu 
lạc bộ  Nếu trong quá trình đó, có bệnh tật hoặc tai nạn gì xảy ra với các bé, phụ huynh/người giám hộ 
không có quyền quy trách nhiệm pháp lý cho Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, Inc , cũng như 
các giám đốc, nhân viên hay các tình nguyện viên  Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, Inc  có thẩm 
quyền được chỉ định bác sĩ trong trường hợp cần cấp cứu hay chữa trị mà phụ huynh hay bác sĩ được uỷ 
quyền không có mặt  Quý phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ với các khoản chi phí y tế phát 
sinh trong trường hợp này  Sự cho phép này được chiếu theo mục 25 8 Bộ luật dân sự bang California 

Quý phụ huynh cũng phải nhận thức được có những rủi ro và nguy hiểm không mong muốn có thể xảy 
ra trong các hoạt động trong Câu lạc bộ, bao gồm nhưng không giới hạn về các chấn thương trên cơ thể, 
tàn tật bán phần và/hoặc toàn phần, liệt hoặc tử vong  Những mất mát và/hoặc tổn thương về mặt xã 
hội và kinh tế gây ra bởi những rủi ro kể trên có thể sẽ rất lớn  Những rủi ro và nguy hiểm này có thể xảy 
ra bởi sự bất cẩn bởi chính nạn nhân hoặc những người khác  Cũng có thể sẽ có những rủi ro khác xảy 
đến mà hiện giờ chúng tôi chưa biết hoặc chưa tiên liệu được vào lúc này  Phụ huynh/người giám hộ phải 
chấp nhận và tự đảm nhiệm các rủi ro này và chịu trách nhiệm với các thiệt hại và/hoặc với sự bất cẩn 
của Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, Inc , các giám đốc, nhân viên hay tình nguyện viên  Bạn sẽ 
đồng ý rằng “Tuyên bố đồng ý và tự đảm nhiệm các rủi ro” này bao gồm tất cả các sự kiện hay hoạt động 
bảo trợ bởi Boys & Girls Clubs of Huntington Valley, Inc  

Nếu như giám đốc xác định là một bé nào đó không thể thích nghi với chương trình, chúng tôi sẽ thông 
báo đến quý phụ huynh và tư cách hội viên của bé có thể sẽ bị huỷ mà không được hoàn tiền lại 

SƠ CỨU 
Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều hoàn thành khoá tập huấn CPR và sơ cứu nên đều có thể thực hiện 
các chữa trị nhỏ nếu cần thiết  Biên bản tai nạn sẽ được hoàn thành đối với mọi tai nạn xảy ra  Phụ huynh 
sẽ được thông báo qua điện thoại trước tiên dù tai nạn có nhỏ như thế nào đi nữa 
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THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP KHI CÓ ĐỘNG ĐẤT
Nhằm làm cho trường học luôn trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng khi có động đất xảy ra, chúng tôi yêu 
cầu quý phụ huynh chuẩn bị một bộ trang phục kèm theo cho các bé để được giữ ở trường, bao gồm đồ 
lót, quần dài, áo, giày, vớ, áo ấm chui đầu hoặc áo len tay dài  Để kèm theo một đồ vật gì đó của gia đình 
hoặc một tấm ảnh gia đình nhỏ sẽ giúp các bé cảm thấy an tâm hơn trong lúc chờ gia đình đến đón  Các 
món đồ này nên được đặt vào túi giấy tạp hoá màu nâu 

Nhà trường sẽ cung cấp khẩu phần ăn trong 2 ngày nếu có động đất xảy ra cho các bé  Nếu bé cần ăn 
theo chế độ đặc biệt, xin vui lòng cung cấp thức ăn phù hợp và để trong túi nhựa đóng miệng được dung 
tích 1 ga-lông có dán tên bé  Nếu bé có nhu cầu uống thuốc đặc biệt, xin mang thêm thuốc đến trường 
để chúng tôi có thể dự trữ 

PHẢN ỨNG VỚI CÁC DỊ ỨNG NGHIÊM TRỌNG
Sức khoẻ và sự an toàn của các bé là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi  Nếu bé có dị ứng nghiêm trọng 
nào đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thông báo đến các nhân viên của chúng tôi và đánh dấu vào ô “Phản 
ứng với dị ứng nghiêm trọng” ở trang đầu tiên trong bản hợp đồng chăm sóc  Chúng tôi sẽ thực hiện các 
bước tiếp theo để bảo vệ bé khỏi những phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi đang ở trường học:

• Chúng tôi sẽ thảo luận về tình trạng y tế của bé để hiểu về các dị ứng của bé, những thứ có thể gây 
dị ứng cũng như các triệu chứng để có thể thông tin đến nhân viên và xây dựng một kế hoạch ứng 
phó với dị ứng thức ăn trong trường hợp khẩn cấp  Kế hoạch này phải được làm xong trước khi bé 
bắt đầu chương trình học  Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị điền vào Mẫu đơn yêu cầu tiết lộ hồ sơ y tế 
và cung cấp cho chúng tôi các loại thuốc cấp cứu cần thiết của bé 

• Nếu như phản ứng dị ứng của bé cần được xử lý với bút tiêm Epinephrine tự động (epipen), chúng 
tôi sẽ chỉ cho bé ăn thức ăn được cung cấp bởi gia đình  Ngay khi bé bắt đầu chương trình, vui lòng 
cung cấp thức ăn hàng ngày để bé có thể dùng các loại thức ăn được xác định là an toàn cho bé 

• Các giáo viên và nhân viên văn phòng của chúng tôi sẽ luôn thường xuyên trao đổi để đảm bảo 
rằng tất cả các nhân viên đều được biết về tình trạng dị ứng, yêu cầu về thức ăn, thuốc cấp cứu 
cũng như kế hoạch đối phó với dị ứng thức ăn của bé 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chính sách đối với các dị ứng nghiêm trọng 
của chúng tôi, vui lòng liên hệ giám đốc đơn vị ở chi nhánh của bạn 

CHÍNH SÁCH VỀ KEM CHỐNG NắNG
Nhân viên ở trường sẽ thoa kem chống nắng SPF 15 hoặc cao hơn cho 
các bé, dựa theo hướng dẫn của bạn được nêu cụ thể trong mẫu Đơn cho 
phép sử dụng kem chống nắng  Kem chống nắng sẽ 
được dùng khi các bé tham gia vào các hoạt động 
ngoài trời, đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 9 và vào 
khoảng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều  Kem chống 
nắng được dùng trên da, bao gồm nhưng không giới 
hạn vùng mặt, tai, mũi, vai trần, tay và chân  Trách 
nhiệm của bạn là cung cấp cho chúng tôi kem chống 
nắng của bé 
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BÁO CÁO TÌNH TRẠNG NGƯỢC ĐãI TRẺ EM
Tại trường học, người quản lý và các giáo viên được đào tạo để nhận biết các dấu hiệu hay triệu chứng 
của sự ngược đãi hay bỏ bê và sẽ báo cáo lên Dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc là các cơ quan thực thi pháp 
luật  Với tư cách là những người chăm sóc trẻ em lành nghề, chúng tôi được pháp luật uỷ thác việc thông 
báo về các trường hợp nghi ngờ bị ngược đãi 

KIẾN THỨC CHUNG CHO PHỤ HUYNH VỀ VIỆC NGƯỢC ĐãI TRẺ EM 
Trong khi tất cả mọi người nên báo cáo về các trường hợp nghi ngờ ngược đãi và bỏ bê trẻ em, Bộ luật 
Hình sự bang California yêu cầu một số những người trong nghề và cả những người không chuyên phải 
báo cáo về các trường hợp nghi ngờ ngược đãi đến các cơ quan thích hợp, bao gồm:

• Người trông coi ở nhà chăm sóc trẻ (Giáo viên, nhân viên chăm sóc có giấy phép, ba mẹ nuôi, nhân 
viên xã hội, người đứng đầu của chương trình)

• Nhân viên y tế (bác sĩ, nha sĩ, nhà tâm lý học, y tá)
• Nhân viên phi y tế (nhân viên y tế cộng đồng, tư vấn viên, nhân viên tôn giáo điều trị trẻ em)
• Nhân viên của cơ quan bảo vệ trẻ em (cảnh sát trưởng, cán bộ quản chế, nhân viên sở phúc lợi của 

hạt/bang)

Lạm dụng tình dục là gì?
Lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra khi có một người nào đó ép buộc, dụ dỗ hay đe doạ bé với mục đích thực 
hiện các tiếp xúc về tình dục với bé  Tiếp xúc này có thể bao gồm cả những hành vi “không đụng chạm” như 
việc tự khoả thân trước các bé hoặc bảo các bé nhìn các vật dụng/hình ảnh khiêu dâm  Nó bao gồm các hành 
vi từ lạm dụng bằng tay (như vuốt ve) cho đến có tiếp xúc cơ quan sinh dục trực tiếp, giao cấu, cưỡng bức 
bằng bạo lực  Trong tất cả các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, đứa trẻ này đang bị sử dụng như một 
đối tượng để thoả mãn nhu cầu tình dục của người lớn 

“Candy là bạn thân nhất của con  Con hay qua nhà bạn chơi lắm  Hôm nay ba của Candy kêu tụi con nhìn 
mấy tấm hình, mấy tấm hình nhìn ghê lắm tại người ta không có mặc quần áo gì hết  Chú hỏi ‘Nhìn có vui 
không’ Con không thấy gì vui, nhưng con cũng nói ‘Dạ có’” 

Đối tượng nào bị lạm dụng tình dục?
Tất cả mọi đứa trẻ ở mọi độ tuổi đều là các nạn nhân tiềm năng của việc lạm dụng tình dục  Có một số 
điều quan trọng ta cần ghi nhớ:

• Mặc dù phần lớn những người lớn không tấn công tình dục trẻ em, nhưng đa số các trường hợp 
lạm dụng tình dục gây ra bởi người lớn mà các bé biết và tin tưởng 

• Đa số các trường hợp lạm dụng tình dục không được báo cáo và điều tra 
• Mặc dù chúng ta không có con số chính xác, nhưng một số nghiên cứu cho rằng 1 trong mỗi 4 bé 

gái và 1 trong mỗi 10 bé trai bị trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em trước 18 tuổi 
• Trẻ em thường giấu nếu mình bị lạm dụng tình dục 

“Mỗi lần mẹ đi làm, con phải qua nhà bà Jenkin. Con ước gì con không phải qua đó. Mẹ nói bà Jenkin là một 
phụ nữ tốt, nhưng con trai của bà, Ralph, nhiều khi bắt con làm mấy chuyện xấu lắm. Hôm qua chú bắt con 
phải bỏ quần lót ra rồi chú còn chọc ngón nay vào chỗ ‘kín’ của con nữa. Chú nói ‘Không được nói với ai đó.’”

Trẻ em giữ bí mật về các cuộc tấn công tình dục vì nhiều lý do  Các em sợ bị hắt hủi, trách mắng, trừng 
phạt hay ruồng bỏ; các em có thể nghĩ là mọi người sẽ không tin mình  Các bé trai thường ít báo cáo về 
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việc này hơn các bé gái  Mối quan hệ giữa các bé với người lạm dụng càng thân thuộc, khả năng các bé 
báo cáo về sự việc sẽ càng ít hơn 

Làm sao để xác định nếu lạm dụng tình dục đã xảy ra?
Đầu tiên và quan trọng nhất, nếu như bé thú thật rằng bé đang bị tấn công về tình dục, hãy tin các bé! 
Trẻ em hiếm khi nào nói dối về những vấn đề nghiêm trọng như vậy  Ta cũng nên biết rằng đa số các 
trường hợp lạm dụng tình dục không kết thúc bằng việc đứa trẻ bị tấn công bằng bạo lực hay bị thương/
đau đớn về thể chất  Thông thường sẽ không có bằng chứng trên cơ thể của bé thể hiện bé đang bị gạ 
gẫm  Vuốt ve, tham gia vào các nội dung khiêu dâm trẻ em, và quan hệ tình dục bằng miệng thường 
không để lại dấu hiệu lạm dụng nào  Nhưng nếu bé bị tổn hại về mặt cơ thể bởi lạm dụng tình dục, 
những dấu hiệu dưới đây có thể nhận biết:

• Dịch tiết từ vùng âm đạo hoặc dương vật
• Có chấn thương ở cơ quan sinh dục hoặc hậu môn
• Đau, ngứa hoặc chảy máu ở cơ quan sinh dục hoặc hậu môn
• Không thoải mái khi đi lại hoặc ngồi
• Phát hiện bệnh truyền qua đường sinh dục

Trẻ em, đặc biệt là các bé còn rất nhỏ, sẽ càng ít có khả năng diễn đạt bằng từ ngữ rằng các bé đang bị gạ 
gẫm  Dưới đây là các dấu hiệu dự báo cho biết việc tấn công tình dục có thể đã xảy ra:

• Ác mộng hay nhiễu loạn giấc ngủ
• Đái dầm
• Sợ một số nơi hay một số người nào đó (ví dụ như trung tâm trông trẻ hay một người bạn)
• Biếng ăn
• Bám lấy ba mẹ nhiều hơn bình thường
• Biểu hiện như một đứa bé nhỏ hơn (ví dụ như bé đã lớn nhưng vẫn ngậm tay)
• Những thay đổi trong hành vi không giải thích được khi bé ở trường, ở trung tâm trông trẻ hoặc 

trong mối quan hệ với người khác
• Vật vã
• Thực hiện hành vi lạm dụng với búp bê, bạn bè hoặc qua các bức vẽ
• Thủ dâm quá mức

Hãy luôn nhớ rằng dù đây là những triệu chứng thường thấy ở đứa trẻ bị lạm dụng tình dục, cũng có thể có 
những nguyên nhân khác gây ra các triệu chứng này  Tuy vậy cũng không nên loại bỏ khả năng bé bị lạm 
dụng tình dục 

Định nghĩa về Ngược đãi và Bỏ bê trẻ em
Đạo luật về Phòng chống và điều trị ngược đãi trẻ em định nghĩa ngược đãi và bỏ bê trẻ em là các chấn 
thương về thể chất hoặc tinh thần, cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục, bóc lột tình dục, cho phép và khuyến 
khích nạn mại dâm trẻ em, điều trị cẩu thả, bạc đãi, hoặc đe doạ hãm hại trẻ em  Trẻ em ở đây được định 
nghĩa là những đối tượng chưa kết hôn dưới 18 tuổi 

Ngược đãi là hành động (hoặc chuỗi hành động) của ba mẹ (hoặc những người chăm sóc khác) tác động 
trực tiếp đến trẻ với mục đích làm đau, gây thương tích hay huỷ hoại đứa trẻ  Ngược đãi được định nghĩa 
chung là hành vi phạm tội 

Bỏ bê là khi người làm cha mẹ (hoặc những người chăm sóc khác) không thực hiện được vai trò của 
mình trong việc mang lại một môi trường sống giúp trẻ thoả mãn được những nhu cầu phát triển thông 
thường  Bỏ bê được định nghĩa chung là sự chểnh mảng 

21

SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CON BẠNSỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CON BẠN



Các loại Ngược đãi và Bỏ bê trẻ em
Ngược đãi về thể chất: Trẻ bị thương vì đánh, đập, giằng giật, đốt cháy
Ngược đãi về tinh thần:  Trẻ nhận được những thông điệp gây hại về tâm lý bằng ngôn ngữ hay phi 

ngôn ngữ thể hiện sự hắt hủi, xem thường, hoặc cho rằng trẻ không có giá trị 
Lạm dụng tình dục:  Trẻ bị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tình dục của người lớn (cụ thể như 

cưỡng hiếp, loạn luân, vuốt ve sàm sỡ, phơi bày bộ phận sinh dục, xem phim 
ảnh khiêu dâm)

Bỏ bê về thể chất:  Trẻ thiếu đồ ăn thức uống, quần áo, nơi ở, sự trông coi và không được vệ sinh 
sạch sẽ mà đáng lẽ trẻ phải được nhận trong môi trường văn hoá của mình

Bỏ bê về tinh thần:  Trẻ không được nhận những hành vi chăm sóc về mặt tâm lý thích hợp cần 
thiết cho sự phát triển tâm lý khoẻ mạnh từ cha mẹ

Làm thế nào để bảo vệ trẻ khỏi lạm dụng tình dục?

Chúng ta không nên làm cho trẻ sợ hoặc nghi ngờ tất cả các người lớn xung quanh chỉ để bảo vệ trẻ  
Bạn cũng không cần phải nói với các bé còn quá nhỏ về tình dục nếu bạn không muốn  Chỉ cần đơn giản 
giúp con trẻ ý thức được rằng nếu có ai chạm đến bé hoặc làm bất cứ điều gì khiến bé cảm thấy không 
thoải mái thì phải báo ngay cho bạn hoặc những người lớn nào mà bé tin tưởng  Bạn có thể dạy bé rằng 
bé hoàn toàn có quyền nói “KHÔNG” nếu như bé bị bắt làm điều gì đó khiến bé không thoải mái, cho dù 
người đó là bà con họ hàng hoặc là người bạn rất thân  Hãy sử dụng những từ ngữ nào bé có thể hiểu  
Cho bé biết rằng bé có thể nói với bạn bất cứ điều gì làm bé buồn bực  Hãy trả lời bất cứ câu hỏi nào của 
bé và hãy thật bình tĩnh và thực tế trong mọi trường hợp 

CÁC CƠ QUAN VÀ DỊCH VỤ
Bảng thông tin bên dưới cho biết cơ quan nào có thể hỗ trợ bạn trong những trường hợp cụ thể:

Cơ quan cần liên lạc

Cảnh sát Các dịch 
vụ cho trẻ 
em (Child 
Services)

Cơ quan cấp phép dịch vụ 
chăm sóc cộng đồng thuộc 

địa phương hoặc bang

Nếu bạn cho rằng bé đang hoặc đã bị lạm dụng 
bởi một cá nhân (họ hàng, bạn bè)… X X
Nếu bạn cho rằng bé bị tấn công bởi người lạ … X
Nếu bạn cho rằng bé đang bị lạm dụng ở một 
trung tâm chăm sóc có giấy phép (trung tâm 
chăm sóc trẻ, trường học, khu vui chơi, …) 

X X

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc than phiền nào 
về một tổ chức có giấy phép, nhân viên hoặc 
chương trình học của một trung tâm chăm sóc 
trẻ có phép … 

X
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Những việc khác cha mẹ có thể làm để giảm nguy cơ lạm dụng tình dục ở trẻ
• Biết bé đang ở đâu và đang làm gì
• Biết bé đang ở với ai  Hãy tìm hiểu tất cả các người lớn hoặc những đứa trẻ lớn hơn mà con 

bạn có tiếp xúc thường xuyên 
• Hãy tìm hiểu một cách đầy đủ nhất có thể về những người chăm trẻ hoặc trung tâm cung cấp 

dịch vụ giữ trẻ  Hãy hỏi về giấy giới thiệu và kiểm tra thông tin trên đó  Không sử dụng các 
trung tâm chăm sóc không cho phép đến thăm đột xuất  Hãy ghé qua trung tâm chăm sóc trẻ 
mà bạn đang gởi bé một cách thường xuyên và quan sát các hoạt động hàng ngày của họ 

• Nói chuyện với bé về các hoạt động trong ngày  Hãy luôn chú ý đến bất cứ điều gì bé nói hoặc 
làm không giống như bình thường (cụ thể như “Chú Bill dẫn con đi nhiều nơi lắm và còn mua 
kem cho con và nhiều thứ khác nữa  Nhưng mà nhiều khi con không thấy thoải mái khi chú 
kêu con đụng ‘cái ấy’ của chú  Con muốn nói với mẹ lắm nhưng con sợ mẹ con nổi giận”

Nếu phát hiện con bạn bị lạm dụng tình dục?
Phản ứng của mỗi đứa trẻ đối với việc bị lạm dụng tình dục sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi, tính 
cách, hoàn cảnh bị tấn công, mối quan hệ với kẻ tấn công, và phản ứng của người lớn khi phát hiện trẻ 
bị lạm dụng  Đôi khi trẻ không thể hiện sự buồn bực quá mức với việc bị lạm dụng, thường là vì trẻ bị 
bối rối hoặc hoảng sợ với việc mình đã phải trải qua  Bạn, với tư cách là cha mẹ, đóng một vai trò rất 
quan trọng trong việc quyết định sự lạm dụng đó sẽ ảnh hưởng đến bé trước mắt và lâu dài như thế 
nào  Dưới đây là những đề nghị để bạn tham khảo và làm theo nếu bé bị lạm dụng tình dục:
• Tin tưởng bé và nhấn mạnh rằng bé sẽ không bị trách mắng về những việc đã xảy ra
• Lập tức thông báo vụ việc đến cơ quan thích hợp (xem phần “Liên lạc và Dịch vụ”)
• Đảm bảo với bé rằng bạn vẫn luôn yêu thương bé
• Cho phép bé nói về vụ việc, nhưng không nên ép bé
• Hãy cho bé biết bé sẽ được bảo vệ khỏi những tấn công đó về sau  Bảo vệ bé phải là quan tâm 

hàng đầu của bạn
• Hãy nhờ đến các chăm sóc y tế nếu bạn nghi ngờ có tổn thương về thể chất  Mặc dù hiếm khi 

bé sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất gây ra bởi kẻ tấn công, các chấn thương bên 
trong là hoàn toàn có thể có và kèm theo những nguy cơ về việc mắc các bệnh tình dục truyền 
nhiễm

• Thảo luận về các biến chứng y khoa có thể có với bác sĩ
• Hãy hiểu rõ các cảm xúc của bạn về việc lạm dụng này  Mặc dù bạn có thể có rất nhiều cảm 

xúc như sốc, giận dữ, hoài nghi, nhưng hãy đảm bảo rằng con bạn hiểu được cảm xúc này 
không phải là do bé/ hướng đến bé 

Chỉ là lạm dụng tình dục?
Hãy để ý đến những dạng khác của lạm dụng, đặc biệt là nếu bé được chăm sóc bởi những 
người khác  Hãy tập thói quan kiểm tra cơ thể của bé (có thể được thực hiện qua những 
hành động bình thường như thay quần áo hoặc tắm cho bé) 
Đặt câu hỏi cho bất cứ những dấu hiệu bất thường, vết bầm, phỏng, chỗ sưng,   v  v  
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CHƯƠNG TRÌNH Sẽ BAO GỒM TẤT CẢ MỌI NGƯỜI  
Trung tâm đảm bảo cung cấp một chương trình cho mổi trẻ, kể cả những trẻ cần chăm sóc đặc biệt  
Trong việc tuân thủ Luật Hoa Kỳ đối với Người khuyết tật , chương trình của chúng tôi không phân biệt 
đối xử với trẻ khuyết tật, và chúng tôi nỗ lực để có thể giúp đỡ trẻ khuyết tật có thể tham gia đầy đủ 
toàn bộ chương trình 

TUYÊN BỐ KHÔNG THIÊN VỊ
Trường Mầm non Phát triển giáo dục Trẻ nhỏ và Trường Mầm non Robert Mayer không phân biệt đối xử 
về giới tính mà trẻ thích( sexual orientation), giới tính của trẻ, dân tộc, chủng tộc, tổ tiên, nguồn gốc, 
tôn giáo, màu da, khuyết tật về cơ thể, trí tuệ và sức khỏe, trong khi chăm sóc các em 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH TỪ PHÍA TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ
Là phụ huynh/ người đại diện cho trẻ, quý vị có những quyền sau:

 1. Đến thăm và quan sát trung tâm chăm sóc trẻ mà không cần thông báo trước bất kì lúc nào trong 
giờ hoạt động 

 2. Khiếu nại người cấp giấy phép bởi phòng cấp phép và được quyền xem qua hồ sơ công khai của 
người đó, thứ mà phòng cấp phép lưu giữ 

 3. Xem xét, tại trung tâm chăm sóc trẻ, những bản báo cáo về việc thăm trẻ được cấp phép và những 
phê bình quan trọng về người được cấp giấy phép ( người chăm trẻ) trong khoảng thời gian từ 3 
năm trước đến bây giờ 

 4. Phàn nàn với văn phòng cấp phép và thanh tra trung tâm chăm sóc trẻ về việc có hay không sự 
phân biệt đối xử  hoặc trả thù đối với quý vị hoặc con em quý vị 

 5. Yêu cầu bằng văn bản về việc không đồng ý cho phép người cha hoặc người mẹ đến thăm hay đón 
trẻ (trong trường hợp gia đình ly thân/ly hôn), với điều kiện cần có bản sao công chứng lệnh của 
tòa án 

 6. Được nhận từ người có giấy phép ( người chăm trẻ) thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại của 
phòng cấp giấy phép địa phương: 
  Sở Dịch vụ xã hội (Department of Social Services) 

750 The City Drive, Suite 250, Orange, CA 92868 
(714) 703-2800

 7. Được thông báo từ người có cấp giấy phép, theo yêu cầu, tên và kiểu hiệp hội của cá nhân từng 
phạm tội nhưng được miễn tội bởi Bộ Dịch vụ Xã Hội, và tên cá nhân đó có thể được biết qua liên 
lạc với Văn phòng địa phương của Bộ Dịch vụ Xã hội 

 8. Được nhận, từ người được cấp phép, bản Tiến trình Kiểm tra Lý lịch của Người chăm trẻ 

LƯU Ý: Luật Bang California cho phép người được cấp giấy phép từ chối việc cha mẹ  hoặc 
người đại diện cho trẻ tiếp cận trung tâm chăm sóc trẻ nếu cha mẹ/ người đại diện trẻ có 
những hành vi cư xử gây nguy hại cho trẻ. Đối với Cơ sỡ dữ liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về 
“Tội phạm xâm hại tình dục”, truy cập meganslaw.ca.gov

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM
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QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

QUYỀN LỢI CÁ NHÂN, TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ 
Thông tin từ Bộ Dịch vụ Xã Hội California
Quyền lợi Cá nhân, xem phần 101223 thuộc quy định được cấp phép của  Trung tâm Chăm sóc Trẻ Bang 
California về những điều kiện miễn trừ áp dụng cho Trung tâm Chăm sóc Trẻ 

Trung tâm Chăm sóc Trẻ  Mỗi trẻ hưởng dịch vụ từ một Trung tâm Chăm sóc Trẻ có những quyền lợi  
như sau:

1. Được tôn trọng nhân phẩm của mình trong mối quan hệ với nhân viên và những người khác

2. Được đảm bảo sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thoái mái, được trang bị đầy đủ để đáp 
ứng được nhu cầu của trẻ 

3. Được miễn các hình thức phạt cơ thể hoặc những hình thức phạt không bình thường, gây đau đớn, 
làm nhục, đe dọa, nhạo báng, ép buộc, tạo ra những mối nguy hiểm, lạm dụng tinh thần trẻ hoặc 
những hình thức mang tính chất trừng phạt, bao gồm: gây trở ngại những hoạt động sinh lý hàng 
ngày như ăn, ngủ, đi vệ sinh, hoặc khấu trừ chỗ ở, quần áo, thuốc điều trị hoặc sự hỗ trợ trong 
những hoạt động thể chất 

4. Được thông báo, và người đại diện của trẻ, nếu có, được thông báo bởi người có thẩm quyền những 
thông tin như địa chỉ, số điện thoại của đơn vị tiếp nhận phàn nàn và thông tin về sự bảo mật trong 
trường hợp có bất cứ lời phàn nàn nào từ phía trẻ hoặc người đại diện của trẻ 

5. Được phép tham gia hoạt động thuộc về tôn giáo hoặc những hoạt động khác tùy theo lựa chọn 
của trẻ và được phép có những chuyến thăm từ người tư vấn tinh thần mà trẻ lựa chọn  Tham gia 
hoat động tôn giáo, dù cho trong trường hay ngoài trường, đều cần dựa trên tinh thần tự nguyện  
Tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ, quyết định liên quan đến việc tham gia những hoạt động tôn giáo hay 
những chuyến thăm từ người tư vấn tinh thần nên được đưa ra bởi phụ huynh hoặc người đại diện 
của trẻ 

6. Không bị nhốt trong bất cứ một phòng, một tòa nhà hay một cơ sở nào ban ngày cũng như  
ban đêm 

7. Không bị đặt tại bất kì vị trí cấm nào, trừ trường hợp vị trí hạn chế được sự chấp thuận trước đó của 
trung tâm có thẩm quyền 

Người đại diện/ phụ huynh/ người giám hộ có quyền được thông báo thông tin về đơn vị có thẩm quyền 
tiếp nhận lời phàn nàn: 
  Bộ Dịch vụ Xã hội (Department of Social Services) 

750 The City Drive, Suite 250, Orange, CA 92868 
(714) 703-2800

LỆNH TÒA ÁN VÀ QUYỀN NHẬN NUÔI TRẺ

Trường Mầm non nhận thấy răng trong nhiều tình huống cả bố mẹ đều có quyền trở thành một phần 
trong cuộc sống của trẻ  Do đó, trường chỉ từ chối quyền tiếp cận trẻ của phụ huynh trong trường hợp có 
bản sao công chứng với chữ kí hợp lệ và dấu sao của toàn án hiện hành về lệnh cho phép hoặc cấm 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM



1. Học phí hiện hành và lựa chọn việc đăng kí có thể tìm thấy tại bgchv com/our-programs/pre-
school 

2. Cứ  thêm một trẻ trong gia đình bạn đăng kí học toàn thời gian tại trường Mầm non BGCHV sẽ được 
giảm 10 đô Mỹ 

3. Học phí phải được đóng trễ nhất vào Thứ Sáu trước một tuần chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trẻ, đóng học phí muốn sẽ phải nộp thêm 10 đô, không khấu trừ ngày vắng mặt, đau ốm, du lịch 
hay nghỉ lễ 

4. Tất cả những check hoàn lại sẽ tính thêm 25 đô Mỹ tiền dịch vụ 

5. Nếu con tôi vắng mặt 5 ngày liên tục kể từ tháng 9/2014 đến 6/2015, tôi đồng ý trả một nửa khoản 
tiền học và cung cấp cho Trung tâm bằng chứng từ bác sĩ về bệnh của trẻ vào ngày trẻ trở lại trường  
Không vượt quá 2 tuần/ hợp đồng năm 

6. Phí đăng kí hàng năm là 50 đô Mỹ 

7. Gia đình có thể thay đổi hợp đồng thành viên của trẻ một lần mỗi năm  Nếu những sự thay đổi mới 
thêm vào là cần thiết, gia đình phải trẻ thêm 10 đô Mỹ cho mỗi lần thay đổi đó 

8. PHẢI CÓ VĂN BẢN THÔNG BÁO TRƯỚC 2 TUẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BỎ HỌC  Nếu không có thông báo 
trước, gia đình vẫn phải nộp tiền học của 2 tuần trước ngày trẻ bỏ học tại trường 

9. Tất cả các loại phí đều không hoàn trả và không được chuyển nhượng  Không có trường hợp ngoại 
lệ  Áp dụng cho tiền ăn trưa và những chuyến đi dã ngoại 

10. Giờ hoạt động là 6  30 sáng đến 6 giờ chiều cùng ngày tại Trường Mầm non Giáo dục Sự Phát triển 
của Trẻ và 7 giờ sáng đến 6g chiều cùng ngày tại Trường Mầm non Phát Triển Trẻ  Robert Mayer  Mỗi 
trẻ phải được đón trước 6 giờ chiều  Sau 6 giờ chiều, phụ huynh sẽ phải đóng phạt tiền đón trễ  Với 
phút thứ 1 đến thứ 10 đầu tiên sau 6 giờ chiều, đóng 10 đô Mỹ, sau khoảng thời gian đó, mức tính 
phí sẽ là trễ 1 phút, nộp 1 đô Mỹ  Nếu không đóng khoản tiền đó, việc đăng kí học của trẻ có thể sẽ 
ngừng lại  Sau 3 lần đón trễ, phụ huynh sẽ bị gọi điện nhắc nhở  Sau 5 lần đón trễ, phụ huynh bị 
yêu cầu phải chuyển trường cho trẻ 

11. Phụ huynh cần kí cho trẻ hàng ngày mỗi lần đưa/ đón trẻ  và phải đảm bảo trẻ nằm trong sự giám 
sát của giáo viên trước khi quý vị rời khỏi trường  Bất cứ người nào không nằm trong danh sách 
nhận dạng là người thân của trẻ sẽ không được đón trẻ  Trong trường hợp người đón trẻ dưới 18 
tuổi, cần có sự cho phép của phụ huynh  Với mỗi lần phụ huynh quên kí vào/ra cho trẻ, đóng thêm 5 
đô Mỹ  Vui lòng kí tên cho trẻ vào/ra với tên họ đầy đủ của phụ huynh  Không chấp nhập tên họ viết 
tắt  Giấy kí tên được đặt trong từng phòng học 

12. Phụ huynh phải cung cấp đẩy đủ cho Trường những giấy tờ cần thiết về sức khỏe của trẻ, được điền 
bởi bác sĩ, theo như yêu cầu của Bang California 

13. Nhân viên Chăm sóc cộng đồng có giấy phép của Bộ Dịch vụ Xã hội, Bộ Y tế của Bang, Nhân viên Y 
tế,  Tư vấn viên và/ hoặc Nhân viên có quyền được xem tài liệu của Trẻ  Nhân viên chăm sóc trẻ có 
giấy phép được quyền phỏng vấn trẻ 
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14. Bộ Dịch vụ Xã hội yêu cầu phụ huynh cần chuẩn bị ra trải và chăn mền cho trẻ trong giờ nghỉ trưa  
Mỗi ngày trẻ không có ra trải và chăn mền, đóng phạt 50 đô Mỹ 

15. Phụ huynh cần chuẩn bị đẩy đủ tã lót dùng một lần và khăn lau nếu trẻ vẫn chưa hoàn toàn quen 
với việc sử dụng bô  Nếu lượng tã lót hoặc khăn lau phụ huynh chuẩn bị không đủ, chúng tôi sẽ 
cung cấp đủ 2 ngày với giá 20 đô Mỹ, số tiền này sẽ được thêm vào hóa đơn của quý vị  Đến ngày 
thứ 3, nếu trẻ không có được sự cung cấp cần thiết, trẻ sẽ không được học tại Trường nữa 

16. Vui lòng gửi trẻ đến trường trong trang phục thoái mái, có thể giặt được  Xin lưu ý răng con bạn sẽ 
tham gia vào các hoạt động như vẽ, các hoạt động dưới nước và những trò chơi năng động khác  
Quần jean, quần short và những chiếc áo thun cũ rất thích hợp  Những đôi giày thể thao vừa vặn 
được chấp nhận  Không giày bốt cao cổ kiểu cao bồi, không giày hở mũi và không dép lê  TẤT CẢ ĐỒ 
CHƠI LIÊN QUAN ĐẾN SIÊU ANH HÙNG như quần áo, đồ chơi, hộp cơm trưa, v v   BỊ NGHIÊM CẤM

17. Phụ huynh phải chuẩn bị đầy đủ một bộ quần áo tiện lợi trong trường hợp khẩn cấp, sẽ được cất 
trong tủ của trẻ 

18. Trong tình huống khẩn cấp  Trường Mầm non có sự cho phép của tôi trong việc thực hiện sơ cứu 
thương hoặc sử dụng thuốc khẩn cấp để đảm bảo sự an toàn của trẻ   Là phụ huynh/ người giám 
hộ, tôi có trách nhiệm trong việc chi trả đầy đủ những phí tổn trong trường hợp khẩn cấp đó 

19. Trẻ trong khi bị đau ốm sẽ không lưu lại Trường Mầm non  Phụ huynh sẽ được nhận cuộc gọi từ 
phía trường để đón trẻ trong vòng 1 tiếng đồng hồ  Trách nhiệm của phụ huynh là phải đảm bảo có 
người thay mình đón trẻ nếu quý vị không thể đến  Trường hợp trẻ vắng mặt do nhiễm bệnh dễ lây, 
trường sẽ không kết nạp lại trẻ nếu không có bằng chứng từ phía bác sĩ rằng trẻ đã khỏi hẳn bệnh  
Vui lòng xem xét phần  hướng dẫn  về bệnh tật của trẻ tại trang 14-15 

20. Trường Mầm non sẽ cung cấp bữa phụ đầy đủ dinh dưỡng vào buổi sáng và buổi xế chiều với thực 
đơn hàng tuần đều được thông báo  Phụ huynh có thể đem theo bữa sáng cho trẻ trước 8 giờ sáng  
Vui lòng không để những thứ sau trong khẩu phần ăn của trẻ vì chúng có nguy cơ gây hại cho trẻ 
khi nuốt phải: xúc xích nguyên một cây hoặc thái lát tròn, nho nguyên một trái, đậu phộng, bỏng 
ngô, đậu chưa bóc vỏ, còn sống hay bánh quy cứng, muỗng đầy bơ đậu phộng, cà rốt sống, hoặc thịt 
thái lát to  Chi phí bữa trưa được chuẩn bị bởi chúng tôi, 
nếu quý vị có nhu cầu đăng kí, sẽ không được hoàn lại 

21. Quyển sách này có Kế hoạch Đánh giá (trang 6), Chính 
sách Kỉ luật (trang 8), Chính sách về việc giúp trẻ sử dụng 
bô (trang 9), Chính sách về việc cắn người khác( trang 
10), Tuyên bố về việc phát triển các giác quan (trang 5), 
Chính sách về an toàn giấc ngủ của trẻ sơ sinh (trang 15), 
Chính sách về kem chống nắng (trang 19)  Vui lòng xem 
xét những thông tin trên 
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22. Chính sách về việc dùng điện thoại trong phòng học: Điện thoại trong lớp chỉ được sử dụng cho tình 
huống khẩn cấp  Giáo viên có thể dùng điện thoại để liên lạc với bộ phận lễ tân hoặc gọi đến số 911   
Để đảm bảo trẻ trong lớp học nhận được sự quan tâm đầy đủ, giáo viên không được phép gọi hoặc 
nhận cuộc gọi khi không có sự chấp thuận của Giám đốc Trung Tâm hoặc người quản lí chương trình  
Tất cả những cuộc gọi từ phụ huynh sẽ được chuyển hướng tự động đến Giám đốc Trung Tâm hoặc 
người Quản lí chương trình  Nếu, sau khi thảo luận với một trong những người đó, phụ huynh vẫn có 
nhu cầu trao đổi với giáo viên, cuộc gọi sẽ được chuyển hướng đến lớp cho giáo viên  Nếu Giám đốc 
hoặc người Quản lí vắng mặt hoặc không thể trả lời cuộc gọi của phụ huynh trong vòng 15 phút, cuộc 
gọi sẽ được chuyển hướng đến lớp học thích hợp  Chính sách này giúp giảm thiểu những yếu tố có thể 
gây phân tán sự tập trung của lớp học và đảm bảo mọi trẻ đều nhận được sự chú ý toàn diện chúng  
cần được hưởng từ giáo viên 

23. Sự tham gia của quý phụ huynh trong buổi bán đấu giá và gây quỹ của chúng tôi được đánh giá cao  
và cũng từ đó, giúp chúng tôi giữ học phí ở mức phù hợp 

24. Trường Mầm non đóng cửa vào những ngày lễ sau: Lễ Tạ ơn và 1 ngày sau đó; Đêm trước Giáng sinh  
(đóng cửa lúc 3 giờ chiều), Giáng sinh, Ngày Đầu năm, Ngày Tổng thống Mỹ, Ngày Kỷ niệm Chiến sĩ 
Trận vong, Ngày Độc lập của Mỹ và Quốc Tế Lao động 

25. Trường Mầm non cam kết cung cấp cho trẻ một chương trình toàn diện  Chương trình toàn diện này 
của chúng tôi cũng bao gồm trẻ khuyết tật  Trong việc tuân thủ Luật về Người khuyết tật của Mỹ (ADA- 
Americans with Disabilities Act), chương trình của chúng tôi không phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật, 
và chúng tôi nỗ lực để có thể đem đến cho trẻ khuyết tật vị trí phù hợp nhằm giúp các em được tham 
gia chương trình một cách đầy đủ nhất 

26. Hợp đồng của quý vị và Trường Mầm non có thể thay đổi với  thông báo trong 30 ngày trong tình 
huống do tuân thủ luật lệ chính phủ hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác 

27. Trường Mầm non nhận thấy rằng trong nhiều tình huống, cả bố mẹ đều có quyền hợp pháp để trở 
thành một phần trong cuộc sống của trẻ  Trường chỉ từ chối việc phụ huynh tiếp xúc với trẻ  nếu có 
bản sao công chứng với chữ kí hợp lệ và con dấu của tòa án hiện hành, ghi rõ lệnh về quyền được phép 
hoặc lệnh cấm 

28. Trường Mầm non cam kết đồng hành cùng các gia đình  Chúng tôi mong đợi sự tham gia của quý gia 
đình trong từng khía cạnh thuộc chương trình học của trẻ  Việc phụ huynh/ người giám hộ, thể hiện 
nhu cầu và mong muốn của mình một cách cởi mở và chân thành về việc trẻ phát triển như thế nào với 
giáo viên và Giám đốc Trường Mầm non là vô cùng quan trọng  Quý phụ huynh được khuyển khích chia 
sẻ tất cả những cột một phát triển nào trẻ đã trải qua và chia sẻ bất cứ thông tin nào được cho là phù 
hợp  Chúng tôi vô cùng ủng hộ nếu mọi gia đình có thể cam kết ít nhất 3 tiếng mỗi năm tham gia vào 
lớp học của trẻ 

29. Nếu như Giám đốc Trung tâm đưa ra quyết định rằng trẻ không thể  tự  điều chỉnh để phù hợp với 
chương trình của chúng tôi, hoặc nếu một trong số những điều khoản trong hợp đồng không được  
quý vị thực hiện đầy đủ, trẻ sẽ bị từ chối việc tham gia vào chương trình và hợp đồng của quý vị sẽ bị 
hủy bỏ 
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  School Age ProgrAm
 1 Fountain Valley Kingston Branch • (714) 531-2582
  16582 Brookhurst Street, Fountain Valley, 92708
 2 Huntington Beach Branch • (714) 374-2600
  2309 Delaware Street, Huntington Beach, 92648
 3 Oak View Branch • (714) 842-5185 ext. 211
  17261 Oak Lane, Huntington Beach, 92647

  SPortS leAgueS & Performing ArtS
 4 ClubHouse Academy • (714) 593-0753 ext. 1
  10200 Slater Avenue, Fountain Valley, 92708
  (between FV City Hall & Library)

  licenSed childcAre for ages 6 weeks to 5 years
 5 Learning Center Child Development Preschool • (714) 593-0753 ext. 2
  17565 Los Alamos Street, Fountain Valley, 92708
 6 Robert Mayer Child Development Preschool • (714) 899-5900
  15744 Golden West Street, Huntington Beach, 92647
  (located near the intersection of Gothard St  & Center Ave )

  Building dreAmS cAmPAign at golden West college
 7 Working hard to build Phase II and Phase III: A Gymnasium 
  and School-Age Club on the Golden West College campus  
   (714) 309-4962 • BuildingDreamsCampaign.com

BE
A

CH

M
A

G
N

O
LI

A

SLATER

ELLIS

EU
CL

ID

ADAMS

405
WARNER

McFADDEN

EDINGER

YORKTOWNYORKTOWN

D
EL

AW
A

RE
D

EL
AW

A
RE

G
O

TH
A

RD
G

O
TH

A
RD

G
O

LD
EN

W
ES

T

BR
O

O
KH

U
RS

T
BR

O
O

KH
U

RS
T

CENTER

LO
S 

A
LA

M
O

SG
O

LD
EN

W
ES

T

LO
S 

A
LA

M
O

S

1

2

5
4

67

3

Club LocationsCHÍNH SÁCH



OF HUNTINGTON VALLEY


