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Số Lượng Trẻ Cho Phép Trong Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký Tại Bất Kỳ Một Thời Điểm 
 

Trẻ Dưới 24 Tháng  Mầm Non Và Nhỏ Hơn  Tuổi Đi Học  Tổng Số Trẻ Được Chăm Sóc 
Người giữ trẻ chỉ được giữ 
hai trẻ dưới 24 tháng. 
 
Số lượng này bao gồm con 
của người giữ trẻ dưới 24 
tháng. 
 
Trẻ phải ít nhất 6 tuần tuổi 
mới được đi nhà trẻ. Điều 
này  không  bao  gồm  con 
của người giữ trẻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trẻ  mầm  non  hoặc  nhỏ  hơn  là 
bất kỳ đứa  trẻ nào chưa đi học 
mẫu  giáo  hoặc  đủ  điều  kiện  đi 
học  mẫu  giáo.  (Xem  phần  tuổi 
học sinh.) 
 
Người giữ trẻ có thể giữ đến 6 trẻ 
tuổi mẫu giáo hoặc nhỏ hơn. 
 
Ví dụ, nếu người giữ trẻ có: 
1 trẻ dưới 24 tháng, họ có thể giữ 
5 trẻ tuổi mầm non; 2 trẻ dưới 24 
tháng,  họ  có  thể  giữ  4  trẻ  tuổi 
mẫu giáo. 

 
Con  số  này  bao  gồm  giữ  trẻ  và 
con của người giữ trẻ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trẻ ở tuổi đi học là trẻ đủ điều kiện đi học mẫu giáo 
hoặc lớn hơn.  
 
Trẻ em được coi là đến tuổi đi học vào mùa hè trước 
khi chúng đủ điều kiện để ghi danh vào một trường 
công lập. Ví dụ, nếu quý vị có một đứa trẻ sắp tròn 5 
tuổi vào tháng 8, chúng sẽ được coi là một đứa trẻ 
đến tuổi đi học vào cuối tháng 6 (sau khi ra trường) 
vì  chúng được phép đăng ký vào  trường mẫu giáo 
vào tháng 9. 

 
Người giữ trẻ có thể giữ bốn trẻ ở tuổi đi học ngoài 
sáu trẻ mầm non hoặc nhỏ tuổi hơn. Người giữ trẻ có 
thể giữ thêm trẻ ở tuổi đi học khi họ có  ít trẻ mẫu 
giáo hoặc nhỏ tuổi hơn, miễn là họ  không quá mười 
trẻ. 
Ví dụ, nếu có: 5 trẻ mẫu giáo hoặc nhỏ tuổi hơn, họ 
có thể giữ 5 trẻ ở tuổi đi học; hoặc nếu có 4 trẻ mẫu 
giáo hoặc nhỏ hơn, họ có thể giữ 6 trẻ ở tuổi đi học. 
 
Con của người giữ trẻ, đến 13 tuổi, được tính là trẻ 
em chăm sóc trẻ khi chúng ở nhà trong giờ chăm sóc 
trẻ. 

 
 

Người giữ trẻ có thể giữ tổng cộng 
10  trẻ.  Chỉ  có  lên  6  trẻ mầm  non 
hoặc nhỏ hơn. Chỉ có hai trẻ mầm 
non hoặc nhỏ tuổi hơn có thể dưới 
24 tháng. 

 
Bất kỳ trẻ nào được giám sát bởi 
người giữ trẻ  trong giờ giữ được 
tính vào số trẻ, bao gồm: con của 
bạn  người  giữ  trẻ  chỉ  tới  chơi; 
hướng  đạo  quân  họp  mặt  trong 
giờ giữ trẻ; con của hàng xóm ghé 
sang, vân vân. 
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VÍ DỤ VỀ SỐ LƯỢNG TRẺ CHO PHÉP TRONG NHÀ TRẺ GIA ĐÌNH CÓ ĐĂNG KÝ TẠI BẤT KỲ MỘT THỜI 
ĐIỂM 

 Trẻ	Dưới	24	
Tháng	 Trẻ	Mầm	Non	 Tuổi	Đi	Học	 TỔNG	CỘNG	

Ví	dụ	1	 0 6 (tối đa) 4 10 (tối đa) 

Ví	dụ	2	 0 0 10 (tối đa) 10 (tối đa) 

Ví	dụ	3	 1 3 6 10 (tối đa) 

Ví	dụ	4	 1 5 4 10 (tối đa) 

Ví	dụ	5	 2 (tối đa) 4 4 10 (tối đa) 

Ví	dụ	6	 2 (tối đa) 0 8 10 (tối đa) 

Ví	dụ	7	 2 (tối đa) 3 5 10 (tối đa) 

	
A. Có thể giữ không quá 2 trẻ dưới 24 tháng tuổi tại bất kỳ một thời điểm. 

 
B. Có thể giữ không quá 6 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo hoặc nhỏ tuổi hơn, kể	cả	trẻ	em	dưới	24	tháng	tuổi. 

 
C. Trẻ em đủ điều kiện đi học mẫu giáo cho đến trẻ em 13 tuổi được tính là trẻ em ở tuổi đi học. 

 
D. Giữ không	quá	10	trẻ	tại	bất	kỳ	một	thời	điểm. Người giữ trẻ không	bắt buộc phải giữ 10 đứa trẻ; người giữ trẻ được quyền xác 

định số lượng trẻ được giữ tối đa, thoải mái cho việc kinh doanh của họ, miễn là đáp ứng tất cả các tỷ lệ về pháp lý. 
 

E. Trẻ đến chơi được tính trong tối đa 10 trẻ được giữ, trừ khi trẻ đi cùng người lớn chịu trách nhiệm giám sát/cha mẹ. 
 

F. Tất cả trẻ có mặt trong nhà của người giữ dưới	13	tuổi	được tính trong tối đa 10 trẻ được giữ, bao	gồm	con	của	người	giữ	trẻ.	
	

G. Trẻ có nhu cầu đặc biệt dưới 18 tuổi có thể được chăm sóc và sẽ được tính trong tổng số tối đa mười trẻ được giữ. 
 

H. Tất cả trẻ được giữ phải ít nhất 6 tuần tuổi, ngoại trừ con của người giữ trẻ. 


