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NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 

Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng Giữ Trẻ ở Oregon sẽ thu thập dữ liệu về chi phí thực của việc giảng 
dạy trẻ chất lượng cao ở Oregon. Trái ngược với khảo sát về mức giá theo thị trường mà thu thập dữ 
liệu về mức học phí, nghiên cứu về chi phí chất lượng tìm kiếm thông tin về chi phí thực để hiểu rõ hơn 
cần những gì để cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được 
sử dụng để cung cấp thông tin về cách tiểu bang định mức giá trợ cấp giữ trẻ dành cho chương trình 
Giữ Trẻ Ban Ngày để Phụ Huynh Đi Làm và để hiểu các khoản đầu tư hiện tại và tương lai cần thiết để 
hỗ trợ hệ thống giữ trẻ phát triển mạnh ở tiểu bang Oregon.   

TẠI SAO CƠ SỞ GIỮ TRẺ NÊN THAM GIA? 

Một phần quan trọng của nghiên cứu về chi phí chất lượng thành công là sự tham gia của các cơ sở giữ 
trẻ đại diện cho sự đa dạng của lĩnh vự này trên toàn tiểu bang. Bằng cách tham gia vào nghiên cứu 
này, cơ sở giữ trẻ sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu chi phí thực của việc cung cấp dịch vụ giữ 
trẻ chất lượng cao, và các nguồn lực hiện nay chi trả bao nhiêu cho chi phí đó. Dữ liệu này rất quan 
trọng để cho biết tại sao tăng khoản đầu tư công cộng để hỗ trợ các cơ sở giữ trẻ và tăng mức lương 
cho lực lượng giữ trẻ. 
 

TÔI SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU CHIA SẺ THÔNG TIN NÀO?  

Các chương trình tham gia sẽ được yêu cầu chia sẻ chi tiết về chi phí và ngân sách trong năm trước để 
các nhà nghiên cứu có thể thấy tất cả các chi phí phát sinh để điều hành một chương trình. Các nhà 
nghiên cứu cũng sẽ thu thập dữ liệu về mức lương và phúc lợi trung bình, mô hình nhân sự và nguồn 
thu. Cuộc nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ thời kỳ trước khi xảy ra vi-rút corona để thiết lập mức căn 
bản, trong khi nhận biết rằng chi phí hiện tại có thể khá khác biệt. 

Để duy trì tính bảo mật của dữ liệu, tất cả thông tin đang được thu thập và phân tích bởi hai tổ chức 
bên ngoài (xem bên dưới) và chỉ các bản tóm tắt dữ liệu kết hợp sẽ được chia sẻ với tiểu bang. Dữ liệu 
này sẽ cung cấp thông tin cho mô hình chi phí có thể được sử dụng để mô hình hóa các loại chương 
trình khác nhau và ước tính chi phí cho mỗi đứa trẻ với sự dao động đối với loại hình chương trình (ví 
dụ: nhà trẻ gia đình hoặc trung tâm giữ trẻ), số lượng trẻ, địa điểm và tuổi của trẻ em được giữ. 

AI DẪN DẮT NGHIÊN CỨU NÀY? 

Ban Giáo Dục Trẻ Oregon ủy thác cho Trung Tâm Tiến Triển Hoa Kỳ và một nhóm các nhà nghiên cứu 
để tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ được dẫn dắt bởi Simon Workman và Jeanna Capito, các 
chuyên gia quốc gia về giữ trẻ và lập tài chính giáo dục. Ngoài ra, một nhóm công tác kỹ thuật đã được 
thành lập để đem đến cái nhìn sâu sắc và hỗ trợ cho cuộc nghiên cứu. Nhóm công tác kỹ thuật này bao 
gồm các chuyên gia của tiểu bang và địa phương, bao gồm trung tâm và cơ sở giữ trẻ tại nhà, để đảm 
bảo công tác này xem trọng tiếng nói của những người giữ trẻ. 
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