Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Kính gửi Cơ sở giữ trẻ,

Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) mời các cơ sở giữ trẻ tham gia một cuộc khảo sát như một phần của
cuộc nghiên cứu về chi phí của dịch vụ giữ trẻ chất lượng. Bằng cách tham gia vào nghiên cứu này, các
cơ sở giữ trẻ sẽ giúp nhà hoạch định chính sách hiểu chi phí thực sự để cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất
lượng cao, và các nguồn hỗ trợ hiện nay đã chi trả cho chi phí đó như thế nào. Ý kiến đóng góp của quý
vị sẽ giúp cung cấp thông tin về việc liệu có nên tăng đầu tư công cộng để hỗ trợ các cơ sở giữ trẻ và
tăng lương cho lực lượng lao động mầm non hay không.
Hiện mở cuộc khảo sát (có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Hoa) tại đường
dẫn bên dưới và sẽ đóng vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020:
https://www.questionpro.com/t/ARCJ6Zi1Uo
Nghiên cứu này sẽ thu thập dữ liệu về chi phí thực sự của việc cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non chất
lượng cao ở Oregon. Nó tìm kiếm thông tin về chi phí thực sự để hiểu rõ hơn cần những gì để cung cấp
dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao.
Các chương trình tham gia sẽ được yêu cầu chia sẻ chi tiết về chi phí và ngân sách năm trước để các
nhà nghiên cứu có thể xem tất cả các chi phí cần thiết để điều hành một chương trình. Để duy trì tính
bảo mật, tất cả thông tin được thu thập và phân tích bởi hai tổ chức bên ngoài và chỉ có phần tóm tắt
dữ liệu kết hợp sẽ được chia sẻ với tiểu bang.
Tìm thêm chi tiết về cuộc nghiên cứu này (có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt và
tiếng Hoa) trên trang web “Dành Cho Cơ Sở Giữ Trẻ” của ELD.
Cảm ơn quý vị,

Amy Joyce
Giám Đốc Giữ Trẻ
Ban Giáo Dục Mầm Non
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