Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của Oregon

NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM LÀ GÌ?
Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em đã thu thập dữ liệu về chi phí thực sự của việc cung
cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non chất lượng cao ở Oregon.
Trái ngược với Khảo Sát Mức Giá Thị Trường về Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em thu thập dữ liệu về học phí, Nghiên
Cứu về Chi Phí Chất Lượng tổng hợp thông tin về chi phí thực tế để hiểu rõ hơn về những gì cần thiết để cung
cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cao.
Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, các nhà cung cấp Giáo Dục Mầm Non (Early Childhood
Education, ECE) đến từ khắp tiểu bang và đại diện cho sự đa dạng của ngành đã tham gia vào các cuộc khảo sát
và phỏng vấn thông tin để cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu. Người tham gia được yêu cầu chia sẻ chi tiết về chi
phí và ngân sách vào năm trước của chương trình để các nhà nghiên cứu có thể xem xét tổng chi phí cần thiết để
thực hiện chương trình. Các nhà nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu về mức lương và phúc lợi trung bình, lịch
trình bố trí nhân viên và nguồn doanh thu.

AI LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU NGHIÊN CỨU NÀY?
Ban Giáo Dục Mầm Non Oregon (ELD) đã ủy quyền cho Trung Tâm Tiến Bộ Hoa Kỳ và một nhóm các nhà nghiên
cứu tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu này do Simon Workman và Jeanna Capito – chuyên gia quốc gia về chăm
sóc và tài trợ giáo dục trẻ mầm non dẫn đầu.
Ngoài ra, một nhóm công tác kỹ thuật đã được thành lập để cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ nghiên cứu.
Nhóm công tác kỹ thuật này đã mời các chuyên gia địa phương và tiểu bang, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc trẻ tại trung tâm và tại nhà, để cộng tác và đảm bảo tập trung nỗ lực vào các chương trình giáo dục và
chăm sóc trẻ mầm non.

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG: NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 2021

Tham dự hội thảo sắp tới của ELD để tìm hiểu thêm về Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng Dịch Vụ Chăm Sóc
Trẻ Em
Các nhà nghiên cứu chính Simon Workman và Jeanna Capito sẽ xem xét kết quả của nghiên cứu, bao gồm tổng
quan về dữ liệu thu thập và mô hình chi phí mới được tạo nhờ sử dụng kết quả này. Hội thảo cũng sẽ trình bày
cách ELD dùng những kết quả nói trên để chuyển đổi mức giá của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuộc
chương trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) sang cơ cấu thiết lập mức giá thay thế đã phê duyệt – một
mô hình đặt mức thanh toán ERDC dựa trên chi phí thực sự của việc phân phối dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ
mầm non chất lượng cao.
THỜI GIAN: Thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 | 1 giờ chiều – 2 giờ chiều
ĐỊA ĐIỂM: Đây là sự kiện trực tuyến. Quý vị cần phải đăng ký.
Truy cập https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_9CuCdSZERF-1W5itP3CqIA để đăng ký.

BAN TƯ VẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỨC GIÁ THAY THẾ

ELD đang tìm kiếm thành viên tham gia Ủy Ban Tư Vấn để hỗ trợ phát triển và định hình các nguyên tắc và
khuôn khổ cho cơ cấu thiết lập mức giá thay thế – một mô hình đặt mức thanh toán ERDC dựa trên chi phí
thực sự của việc phân phối dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non chất lượng cao.
Vào tháng 6 năm 2021, Cơ Quan Lập Pháp Oregon đã thông qua Dự Luật Hạ Viện (House Bill, HB) 3073. HB 3073
thành lập một cơ quan giáo dục mầm non mới - gọi là Bộ Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Mầm Non hay DELC – nhằm
hợp nhất tất cả các chương trình chăm sóc trẻ em và các chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ em vào một nơi.
NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM CỦA OREGON

2021

Vào tháng 7 năm 2023, ERDC – chương trình trợ cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Dịch
Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS), sẽ chuyển sang cơ quan mới. Cơ Quan Lập Pháp đã yêu cầu ELD
chuẩn bị một báo cáo trước tháng 12 năm 2022. Báo cáo này sẽ cho biết cách chuyển đổi mức giá của nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuộc chương trình ERDC sang cơ cấu thiết lập mức giá thay thế đã phê duyệt. Mức
giá này được xác định dựa trên chi phí vận hành thực và chi phí đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, thay vì theo
mức giá thị trường.
____________________________________________________________________________________
Truy cập State Plans - Oregon Early Learning Division để tìm hiểu thêm và điền vào đơn đăng ký.
Thời hạn nộp đơn: 11:59 tối ngày 21 tháng 1 năm 2022.
Quý vị có câu hỏi về Nghiên Cứu về Chi Phí Chất Lượng? Vui lòng liên hệ với Crys O’Grady theo địa chỉ
Crystal.OGrady@state.or.us.
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