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Thông Tin về Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật 
dành cho Người giữ trẻ 

 

 

Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật là gì? 
Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) là một luật dân quyền liên bang. ADA nói rằng người khuyết tật 
được quyền bình đẳng về việc làm, dịch vụ công cộng và hỗ trợ công cộng. Đạo luật này được thiết 
lập để loại bỏ các rào cản thường hạn chế cơ hội và lựa chọn cơ bản. 
 

ADA có áp dụng cho người giữ trẻ như tôi không? 
Có, "hỗ trợ công cộng" bao gồm nhà trẻ gia đình, trường mẫu giáo, trung tâm giữ trẻ và nhà trẻ theo 
nhóm. Nếu bạn kinh doanh giữ trẻ trong nhà hoặc trung tâm, bạn không thể từ chối trẻ chỉ vì trẻ bị 
khuyết tật. ADA nói rằng bạn phải "hỗ trợ hợp lý" để giữ trẻ khuyết tật. "Hỗ trợ hợp lý" có nghĩa là 
những thay đổi thí ch hợp mà không quá tốn kém và không bắt bạn phải thực hiện những thay đổi cơ 
bản trong việc thiết lập hoặc chương trình của bạn. 
 

Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng tôi tuân thủ ADA? 
Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để đảm bảo rằng bạn tuân thủ ADA: 

 Hãy dành thời gian để nói chuyện với phụ huynh gọi đến hỏi về giữ trẻ cho một đứa trẻ có nhu cầu 
đặc biệt.Thảo luận cách bạn có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ và tìm hiểu liệu đứa trẻ có yêu cầu 
việc thích nghi hoặc hỗ trợ hay không. 

 Quyết định xem bạn có thể giữ đứa trẻ theo nhu cầu cá nhân của đứa trẻ đó hay không. Nếu bạn 
không chắc rằng bạn có thể giữ đứa trẻ an toàn hoặc phù hợp, hãy quyết định sau khi nói chuyện 
với cha mẹ trẻ về nhu cầu cụ thể của con em họ và mời gia đình và trẻ tham quan chương trình 
của bạn để có thêm thông tin về cách bạn có thể làm việc cùng nhau vì lợi ích tốt nhất của bạn và 
đứa trẻ. 

 Đánh giá chính sách và quy trình của bạn. Hãy chắc chắn rằng chính sách của bạn không loại trừ 
trẻ khuyết tật. 

 Hãy sẵn sàng thực hiện những thay đổi đơn giản trong các hoạt động để tất cả trẻ em có thể tham 
gia. 

 Có cùng mức giá cho tất cả trẻ em. Theo ADA, bạn không thể tính phí nhiều hơn để chăm sóc cho 
một đứa trẻ khuyết tật.  Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể loại trừ hoặc tính phí nhiều hơn 
cho một đứa trẻ không tự đi vệ sinh được. 

 Hãy nhớ hỏi thông tin và yêu cầu sự hỗ trợ từ cha mẹ hoặc các chuyên gia chăm sóc trẻ có thể 
cung cấp. 

 

Tôi có thể nhận được thêm thông tin về ADA bằng cách nào? 
Hiện có các câu hỏi và câu trả lời chi tiết về giữ trẻ và ADA tại www.ada.gov, tìm mục giữ trẻ, có một 
số tài liệu về chủ đề này. 
 
Inclusive Partners (Để Đối Tác Tham Gia) là chương trình toàn tiểu bang giúp bảo vệ quyền tiếp cận 
các cơ sỡ giữ trẻ dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt bằng cách hỗ trợ người giữ trẻ làm tốt công việc 
của họ. Hãy xem trang web của họ tại www.inclusivepartners.org. Nếu có thắc mắc cụ thể, xin gọi 
971.673.2286. 


