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Giới Thiệu và Lai Lịch
Để có được thông tin về việc thực hiện hệ thống Ghi 
Danh Phối Hợp (Coordinated Enrollment, CE) cho các 
chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non được tài trợ 
công khai trên toàn tiểu bang Oregon, các đối tác nghiên 
cứu từ Portland State University (PSU) và Công Ty Phát 
Triển Trung Tâm Học Tập Xã Hội Oregon (Oregon Social 
Learning Center Developments, Inc., ODI) đã tạo điều kiện 
cho một số hoạt động đánh giá hợp tác với Ban Giáo Dục 
Mầm Non (Early Learning Division, ELD) và các Trung Tâm 
Giáo Dục Mầm Non (Early Learning Hubs). 

Đầu tiên, vào mùa Xuân năm 2021, các đối tác nghiên cứu 
đã tóm tắt các phản hồi của Trung Tâm Giáo Dục Mầm 
Non cho chương trình Tự Phản Ánh Ghi Danh Phối Hợp 
(Coordinated Enrollment Self-Reflection) được hoàn thành 
bởi các Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non trên toàn tiểu bang. 
Các Trung Tâm được yêu cầu phản ánh về tiến bộ đã đạt 
được và những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện 
CE, bao gồm tiếp thị, tiếp cận và tuyển dụng; xác định tính 
đủ điều kiện của gia đình; lựa chọn và đưa trẻ vào các 
chương trình giáo dục mầm non; và các quan hệ đối tác. 

Thứ hai, vào mùa Hè-mùa Thu năm 2021, Khảo Sát Gia 
Đình Ghi Danh Phối Hợp (Coordinated Enrollment Family 
Survey) được quản lý bởi các Trung Tâm Giáo Dục Mầm 
Non cho các gia đình đã tham gia ít nhất một phần của 
quy trình CE địa phương. Cuộc khảo sát này đã hỏi các 
gia đình về sự hài lòng của họ với các bước của quy trình 
CE, kết quả xếp lớp (nếu họ được xếp lớp) và nhận thức 
của họ về những điểm mạnh và khó khăn của hệ thống 
CE. Cuộc khảo sát được tạo ra bởi các đối tác nghiên cứu 
tại ODI và PSU phối hợp với nhân viên ELD và nhân viên 
của Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non - những người trực 
tiếp tham gia vào quy trình CE. Các gia đình được yêu cầu 
hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến (cũng có phiên bản 
giấy). Cuộc khảo sát có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, tiếng 
Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và được 
mở từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021. Tổng cộng có 584 
gia đình tham gia. Tỷ lệ phản hồi tổng thể cho cuộc khảo 
sát là 24.7%, mặc dù mỗi Trung Tâm mỗi khác xa.

Thứ ba, vào mùa Thu năm 2021, các cuộc phỏng vấn đã 
được thực hiện với nhân viên Trung Tâm trong 13 trong 
số 16 Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của Oregon. Các 
cuộc phỏng vấn tập trung vào việc hiểu những thành công 
và khó khăn của các Trung Tâm trong việc thực hiện CE, 
tập trung vào việc nâng cao các khuyến nghị chính để cải 
thiện quy trình cho mùa Thu năm 2022. Nhiều người tham 
gia đã làm việc chặt chẽ với các gia đình trong suốt quá 
trình thực hiện CE; do đó, những người tham gia phỏng 
vấn cũng được yêu cầu suy nghĩ về những gì họ đã nghe 
từ các gia đình, cả về những gì đem lại hiệu quả cũng như 
những khó khăn mà các gia đình gặp phải trong việc điều 
hướng quy trình này. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện 
từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021 với 37 nhân viên Trung 
Tâm từ 13 Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non, bao gồm các 
giám đốc của Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non, các chuyên 
gia ghi danh phối hợp, chuyên gia đủ điều kiện và chuyên 
gia hệ thống dữ liệu. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện 
thông qua Zoom và thường có nhiều nhân viên của Trung 
Tâm tham gia nhằm cung cấp thông tin trong các cuộc 
thảo luận nhóm nhỏ với người phỏng vấn. 
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Những Phát Hiện Chính từ 
Đánh Giá Ghi Danh Phối Hợp  
Tổng Quan về Sự Thành Công
Quan hệ đối tác Ghi Danh Phối Hợp (CE) đang tiếp tục 
phát triển và được tăng cường. Các Trung Tâm hiện có 
mối quan hệ chặt chẽ với người giữ trẻ hoặc đang làm 
việc để tăng cường mối quan hệ với người giữ trẻ. Việc 
có thêm nhân viên đem lại lợi ích cho các Trung Tâm, đặc 
biệt là nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Nhiều Trung Tâm 
đã có thể tận dụng các quan hệ đối tác địa phương hiện có 
để hỗ trợ thực hiện CE. Các Trung Tâm đã có được những 
tiến bộ, họ đã báo cáo những khó khăn về các hệ thống 
dữ liệu CE trong chương trình Tự Phản Ánh CE vào Mùa 
Xuân. Các Trung Tâm đã thành công với việc xây dựng hệ 
thống dữ liệu, cho phép các đơn xin được sắp xếp hợp lý 
hơn và chia sẻ thông tin về người giữ trẻ. Các Trung Tâm 
tìm cách tiếp cận gia đình một cách sáng tạo và giúp các 
gia đình dễ dàng nộp đơn xin giữ trẻ. 

Các Trung Tâm đánh giá cao các cuộc họp hàng tháng 
của chương trình Preschool Promise, những người ủng 
hộ Trung Tâm, hỗ trợ từ nhân viên Ban Giáo Dục Mầm 
Non (ELD) và giờ mở cửa hàng tuần. Thay đổi các yêu 
cầu tài liệu ghi danh để cho phép Chương Trình Hỗ Trợ 
Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance 
Program), Kế Hoạch Y Tế Oregon (Oregon Health Plan) 
và thư phúc lợi của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (Department 
of Human Services) đã giúp cho các gia đình dễ dàng có 
được tài liệu cần thiết để xét tính đủ điều kiện tham gia 
chương trình Preschool Promise và cho phép các Trung 
Tâm xử lý đơn xin nhanh hơn. Ngoài ra, các Trung Tâm 
đánh giá cao việc đơn quan tâm, đơn sàng lọc và đơn xin 
đã được sắp xếp hợp lý. Các Trung Tâm cảm ơn vì ELD 
đã không đưa ra yêu cầu của chương trình Preschool 
Promise cho quy trình đề xuất vào mùa xuân và họ đã trả 
lời những lo ngại của các Trung Tâm về việc thêm người 
giữ trẻ mới vào chương trình Preschool Promise mà không 
có đủ thời gian để lập kế hoạch và chuẩn bị.

Các gia đình ghi nhận mức độ rất hài lòng nói chung với 
quy trình CE. Những người trả lời đặc biệt hài lòng về việc 
có sẵn các mẫu đơn trực tuyến. Họ cũng cho biết rằng 

nhân viên Trung Tâm đã hỗ trợ rất hữu ích về quy trình CE. 
Hầu hết các gia đình được khảo sát đã được xếp vào nhà 
trẻ của chương trình Preschool Promise và báo cáo rất hài 
lòng với các chương trình mà con họ đã ghi danh. 

Tổng Quan về Những Thay 
Đổi Hệ Thống Được Đề Xuất

Tạo Ra Các Hệ Thống Công Bằng Hơn, 
Dễ Tiếp Cận Hơn cho Các Gia Đình

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Các trung 
tâm yêu cầu ELD trả lời nhanh hơn các câu hỏi mà họ 
nhận được từ các gia đình để tạo điều kiện cho việc truy 
cập dịch vụ nhanh hơn. Các gia đình cũng cho biết rằng 
mất nhiều thời gian để nhận được câu trả lời cho các câu 
hỏi của họ liên quan đến các đơn xin hoặc tài liệu cần thiết 
và họ muốn trao đổi thông tin nhiều hơn khi bắt đầu quy 
trình. Điều này đặc biệt đúng đối với các gia đình được xác 
định là đa chủng tộc hoặc đa sắc tộc và các gia đình có trẻ 
em bị khuyết tật phát triển hoặc có nhu cầu y tế mãn tính. 
Khi được hỏi về sự hài lòng với toàn bộ quy trình CE, các 
gia đình thường không hài lòng với lượng thời gian để họ 
được thông báo về việc con họ có đủ điều kiện hay không 
và lượng thời gian để trả lời câu hỏi của họ về quy trình 
CE. Các trung tâm đã soạn thảo các tờ thông tin một trang 
để giải quyết vấn đề mà các gia đình bị nhầm lẫn bởi quá 
trình nộp đơn phức tạp, xác định tính đủ điều kiện, xổ số, 
chọn chương trình và sau đó ghi danh vào một chương 
trình. Trong các cuộc khảo sát, các gia đình cũng nêu rõ 
sự cần thiết trong việc tiếp cận nhanh hơn với các dịch 
vụ, cho biết quá trình nộp đơn xin quá lâu. Tổng hợp lại, 
những phát hiện này cho thấy rằng các mốc thời gian cho 
quá trình CE cần phải được kiểm tra và điều chỉnh để phục 
vụ các gia đình tốt hơn.

Các đề xuất khác bao gồm một hệ thống xổ số ưu tiên, với 
các gia đình trong nhiều quần thể ưu tiên được ưu tiên 
hơn các gia đình chỉ trong một quần thể ưu tiên. Khi kiểm 
tra việc sắp xếp các gia đình vào chương trình Preschool 
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Promise, người ta thấy rằng những người trả lời có con em 
là người La-tinh, những người có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng 
Tây Ban Nha hoặc những người đa ngôn ngữ và những 
người từ các vùng biên giới ít có khả năng nói rằng họ 
đã được xếp vào chương trình. Ngoài ra, khi các gia đình 
được hỏi tại sao họ không ghi danh cho con họ tham gia 
chương trình được cung cấp, mặc dù lo ngại về COVID-19 
là lý do được nêu ra thường xuyên nhất, nhưng thường 
được đề cập là mong muốn thiết lập các chương trình đáp 
ứng về văn hóa hoặc ngôn ngữ của gia đình hoặc có thể 
đáp ứng sức khỏe của con họ hoặc các nhu cầu khác:

 ▶ 62% số người được hỏi chỉ nói tiếng Tây Ban Nha ở 
nhà và 19% số người trả lời đa ngôn ngữ được xếp vào 
nhà trẻ của chương trình Preschool Promise cho biết 
rằng họ muốn người giữ trẻ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. 

 ▶ 25% gia đình có con em là người Tây Ban Nha hoặc 
La-tinh và 7% gia đình có con em đa chủng tộc hoặc đa 
sắc tộc muốn nhà trẻ cung cấp một chương trình cụ thể 
hơn cho văn hóa của gia đình họ. 

 ▶ 29% số người được hỏi có con em có nhu cầu đặc biệt 
muốn người giữ trẻ được đào tạo nhiều hơn về những 
nhu cầu này. 

Những phát hiện này cho thấy các gia đình người La-tinh, 
đa chủng tộc và/hoặc đa sắc tộc, gia đình nói tiếng Tây 
Ban Nha và đa ngôn ngữ và các gia đình có con em khuyết 
tật hoặc nhu cầu y tế mãn tính có thể không cảm thấy rằng 
các tùy chọn cho chương trình Preschool Promise có sẵn 
phù hợp với nhu cầu của con cái họ.

Ngoài ra, các Trung Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc người giữ trẻ được chuẩn bị để chào đón và hỗ trợ 
các gia đình trong các chương trình giữ trẻ của họ. Các 
Trung Tâm lo ngại rằng người giữ trẻ không được trang 
bị để phục vụ các nhóm dân số ưu tiên và có thể không 
có đủ sự hỗ trợ, đào tạo, kiến thức và nguồn lực để phục 
vụ công bằng cho các nhóm dân số ưu tiên trong khu vực. 
Các trung tâm cho biết rằng các mục tiêu đa dạng, công 
bằng và hòa nhập đã nêu của ELD cần phải được vận 
hành để có thể đo lường và theo dõi tiến trình hướng tới 
các mục tiêu trên toàn tiểu bang một cách có hệ thống. 

Ngoài ra, các Trung Tâm muốn có thêm ý kiến đóng góp về 
việc phân phối sắp xếp vào nhà trẻ; một số nhà trẻ nhận 
nhiều trẻ hơn so với khả năng thực sự, trong khi các nhà 
trẻ khác của chương trình Preschool Promise lại cho vào 

danh sách chờ. Các Trung Tâm cũng do dự khi đưa các 
gia đình vào các chương trình giữ trẻ nếu họ không quen 
thuộc với các chương trình này để biết liệu nhu cầu ngôn 
ngữ, văn hóa, y tế và/hoặc hành vi của trẻ có thể được 
đáp ứng một cách thích hợp hay không.

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Dài Hạn. Các Trung 
Tâm cho biết cần thêm nhân viên để tạo điều kiện xây dựng 
mối quan hệ và niềm tin với các gia đình. Trong các cuộc 
phỏng vấn được thực hiện vào mùa thu, một số các Trung 
Tâm đã chia sẻ mối lo ngại rằng các đòi hỏi khắt khe đặt ra 
cho các gia đình về thông tin trên đơn xin của họ đã tước 
quyền của các gia đình cần các dịch vụ đó nhất. Điều này 
cũng đã được các gia đình báo cáo rằng mất thời gian để 
tìm thấy các đơn xin. Đáng chú ý, không ai trong số các gia 
đình trả lời cho biết rằng họ không muốn cung cấp các tài 
liệu cần thiết cho việc xét tính đủ điều kiện. Nhìn chung, các 
yêu cầu về tài liệu và quy trình nộp đơn, bao gồm cung cấp 
thông tin kịp thời cho các gia đình, nên được kiểm tra liên 
tục để loại bỏ các rào cản đối với việc tiếp cận các dịch vụ.

Các trung tâm đề nghị điều chỉnh các yêu cầu đủ điều kiện 
để có thể bao gồm nhiều gia đình hơn và lấp đầy các vị trí 
trống hiện tại. Ví dụ: các gia đình có thu nhập cao hơn một 
chút có thể được phép tiếp cận các dịch vụ. Các gia đình 
cũng cho biết mong muốn này bằng cách báo cáo rằng lý 
do phổ biến nhất để không cung cấp tài liệu trong quá trình 
nộp đơn là họ cảm thấy rằng họ sẽ không đủ điều kiện 
do thu nhập. Các trung tâm cũng ủng hộ sự liên kết giữa 
chương trình Baby Promise và Preschool Promise. Sự sai 
lệch khi nào một đứa trẻ có thể ra khỏi chương trình Baby 
Promise do đã quá tuổi và đủ điều kiện cho chương trình 
Preschool Promise đang tạo ra một khoảng cách trong việc 
giữ trẻ cho các gia đình bị phụ thuộc vào nguồn lực đó. 

Tài Trợ

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Trong các 
cuộc phỏng vấn mùa thu với các Trung Tâm, họ đã báo 
cáo dự kiến sẽ làm công việc CE trước khi ký hợp đồng và 
được tài trợ. ELD cần thực hiện hợp đồng kịp thời cho các 
Trung Tâm và người giữ trẻ. Một số nhà trẻ vẫn không có 
hợp đồng và có sự nhầm lẫn giữa các Trung Tâm về điểm 
này trong quá trình ký hợp đồng mà trẻ em có thể xếp vào 
nhà trẻ. Một số nhà trẻ đang trên bờ vực đóng cửa do 
không có hợp đồng. Đây đặc biệt là một vấn đề đối với các 
chương trình giữ trẻ tại nhà. 
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Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Dài Hạn. Một số 
Trung Tâm báo cáo rằng việc phân bổ nguồn lực cho cơ 
sở hạ tầng giữa các Trung Tâm là không công bằng. Ví 
dụ: các Trung Tâm có sự đa dạng ngôn ngữ hơn cần thêm 
nguồn lực để có thể tiếp cận hiệu quả các gia đình và nên 
có các bản dịch ngôn ngữ tiếp thị phổ biến. Các Trung 
Tâm cũng cần thêm kinh phí và nguồn lực để thực hiện 
khối lượng công việc cần thiết để thực hiện CE thành công. 
Điều này bao gồm tài trợ cho nhân viên CE để thu hút hiệu 
quả các đối tác, phối hợp với người giữ trẻ, tiếp cận với 
các gia đình, phối hợp với các gia đình để thông qua hệ 
thống, hoàn thành các yêu cầu báo cáo và cung cấp các 
ưu đãi về thời gian của đối tác, cần cho việc phối hợp giữa 
các hệ thống. Các Trung Tâm cũng cần ngân quỹ để thực 
hiện thay đổi đối với hệ thống dữ liệu của họ để phù hợp 
với các yêu cầu thay đổi về báo cáo.

Báo Cáo 

Những T hay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Các 
trung tâm bày tỏ “sự mệt mỏi do thay đổi” và lo lắng về các 
sửa đổi bổ sung để báo cáo do những sửa đổi và thay đổi 
liên tục trong quy trình. Các Trung Tâm nói rằng tất cả các 
yêu cầu báo cáo nên được đặt ra vào đầu năm và không 
thay đổi. Nếu ELD mất nhiều thời gian hơn dự kiến để phát 
hành các mẫu báo cáo thì các Trung Tâm cũng nên có 
thêm thời gian để hoàn thành báo cáo.

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Dài Hạn. Các Trung 
Tâm cho biết rằng sẽ rất hữu ích nếu các yêu cầu báo cáo 
được sắp xếp tốt hơn và nhất quán hơn giữa các chương 
trình (CE, Preschool Promise, Oregon Prek Head Start, v.v.). 

Thời Gian và Kỳ Vọng

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Những 
khó khăn về thời gian và kỳ vọng của CE đã được đề cập 
trong chương trình Tự Phản Ánh CE và một lần nữa trong 
các cuộc phỏng vấn với các Trung Tâm. Các mốc thời gian 
ELD cần được thiết lập vào đầu năm và sau đó không thay 
đổi. Các gia đình bắt đầu tìm kiếm việc giữ trẻ vào tháng 
Hai/tháng Ba. Khi chương trình Preschool Promise chưa 
sẵn sàng để ghi danh, các gia đình buộc phải tìm kiếm việc 
giữ trẻ ở nơi khác. Các Trung Tâm cũng cho biết rằng áp 
lực phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ CE với thời gian 
không hợp lý và các yêu cầu báo cáo luôn thay đổi, cũng 
như áp lực lấp đầy các vị trí đã gây khó khăn cho việc giữ 
chân nhân viên CE.

Điều Phối Hệ Thống Tiểu Bang

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Các 
Trung Tâm cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập quan hệ 
đối tác và căn chỉnh mà không có sự căn chỉnh và phối 
hợp hệ thống tiểu bang rõ ràng giữa việc cấp phép, Nguồn 
Hỗ Trợ và Giới Thiệu Giữ Trẻ (Child Care Resource & 
Referral), Oregon PreK Head Start, Preschool Promise, Bộ 
Giáo Dục Oregon và các Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non. 
Ngoài ra, trao đổi thông tin giữa việc cấp phép, Nguồn Hỗ 
Trợ và Giới Thiệu Giữ Trẻ, ELD và các Trung Tâm cần phải 
được sắp xếp tốt hơn và kịp thời hơn. 

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Dài Hạn. Sẽ rất hữu 
ích nếu thông tin về gia đình và nhà trẻ có thể dễ dàng 
được chia sẻ với các chương trình giữ trẻ và phòng ban 
khác nhau và việc truy cập vào các hệ thống của tiểu bang 
khác có thể giúp ích (ví dụ: Hệ thống đủ điều kiện của Bộ 
Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon).

Hệ Thống Dữ Liệu

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Ngắn Hạn. Như đã 
đề cập ở trên, việc thay đổi yêu cầu báo cáo đòi hỏi ngân 
quỹ và nguồn lực đáng kể để sửa đổi hệ thống dữ liệu. 
Các Trung Tâm yêu cầu các đòi hỏi về báo cáo vẫn giữ 
nguyên và nếu phải thay đổi thì các nguồn lực và thời gian 
bổ sung được đưa ra để cho phép các Trung Tâm thực 
hiện các thay đổi cần thiết. 

Những Thay Đổi Tiềm Năng Trong Dài Hạn. Các Trung 
Tâm nói rằng việc nghiên cứu, tài trợ và tùy chỉnh hệ thống 
dữ liệu của riêng họ là kịp thời và tốn kém. Lý tưởng nhất 
là một hệ thống dữ liệu trên toàn tiểu bang có thể được 
tạo ra cho chương trình Preschool Promise, và sau đó 
các Trung Tâm sẽ có khả năng tùy chỉnh các hệ thống Ghi 
Danh Phối Hợp để sắp xếp giữa các chương trình. Ngoài 
ra, có một hệ thống dữ liệu trên toàn tiểu bang sẽ cho 
phép các gia đình dễ dàng truy cập các dịch vụ hơn nếu 
họ muốn chuyển đổi giữa các khu vực của Trung Tâm. 
Tuy nhiên, bây giờ các Trung Tâm đã dành thời gian và 
nguồn lực đáng kể để tạo ra các hệ thống dữ liệu ghi danh 
Preschool Promise ở địa phương, một số các Trung Tâm 
hiện cảm thấy miễn cưỡng khi chuyển sang hệ thống toàn 
tiểu bang. Một nền tảng trung gian tiềm năng có thể cho 
phép các hệ thống dữ liệu cá nhân của các Trung Tâm dễ 
dàng đưa vào các báo cáo hàng tháng của ELD để nhân 
viên không mất nhiều thời gian tạo báo cáo dữ liệu. Có 
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nhiều lý do tại sao một hệ thống dữ liệu trên toàn tiểu bang 
sẽ có lợi trong dài hạn, tuy nhiên, rất có thể các Trung Tâm 
sẽ phản đối loại thay đổi này tại thời điểm này do lượng 
nguồn lực và thời gian dành cho việc tạo ra các hệ thống 
dữ liệu hiện tại.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cần Thiết 
Từ Ban Giáo Dục Mầm Non

Quan Hệ Đối Tác và Trách Nhiệm Giải Trình

Các Trung Tâm cần khả năng có thể ràng buộc quan hệ 
đối tác hoặc nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ ELD để trao 
đổi thông tin trực tiếp với các đối tác về kỳ vọng tham gia 
vào CE. Các chương trình Head Start nói riêng đang gặp 
trở ngại ở một số khu vực nhất định để hợp tác với các 
Trung Tâm, vì chương trình Preschool Promise được coi là 
đưa trẻ em ra khỏi chương trình Head Start và ảnh hưởng 
đến việc tài trợ. Một ý tưởng để giải quyết khó khăn này 
là có một cuộc họp trên toàn tiểu bang, nơi tất cả các đối 
tác có liên quan có thể nghe về kế hoạch CE để các Trung 
Tâm và đối tác có thể hiểu rõ về kế hoạch này và vai trò 
tương ứng của họ. 

Hỗ Trợ cho Nhà Trẻ

Cần phải có nhiều nhân viên ELD hơn để hỗ trợ các nhà trẻ. 
Đặc biệt, những người giữ trẻ tại nhà cần thêm sự hỗ trợ từ 
ELD để đáp ứng các yêu cầu của chương trình Preschool 
Promise. Các Trung Tâm báo cáo rằng nhu cầu của các nhà 
trẻ về hỗ trợ hợp đồng và thiết lập chương trình thường ảnh 
hưởng tới những nỗ lực của Trung Tâm trong việc hỗ trợ 
các nhà trẻ trong CE và cung cấp dịch vụ của chương trình 
Preschool Promise. Hỗ trợ ELD cho chương trình giữ trẻ 
đáp ứng về văn hóa và ngôn ngữ và thiết lập chương trình 
toàn diện đối với nhiều nhà trẻ hơn cũng là cần thiết để đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu của các gia đình đến từ nhiều nguồn 
gốc khác nhau và trẻ em có nhu cầu đặc biệt. 

Chia Sẻ Tài Liệu

Các Trung Tâm thấy khó khăn để theo dõi các tài liệu 
hướng dẫn CE và các miễn trừ luôn thay đổi. Sẽ hữu ích 
nếu các câu hỏi, câu trả lời và thông tin có thể chia sẻ 
khác (chẳng hạn như tài liệu tiếp thị và bản dịch) được ghi 
lại ở một nơi được chia sẻ chung. Điều này bao gồm các 

ghi chú cuộc họp từ “Giờ Mở Cửa Ghi Danh của chương 
trình Preschool Promise” (Preschool Promise Enrollment 
Office Hours) và các buổi thông tin khác với ELD. Hơn 
nữa, việc tạo ra một ngôn ngữ chung để trao đổi thông tin 
và tiếp thị được dịch sang nhiều ngôn ngữ và có sẵn trên 
toàn tiểu bang sẽ giảm gánh nặng cho các Trung Tâm và 
đảm bảo tính nhất quán trong thông tin được cung cấp cho 
các nhà trẻ và gia đình.  
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Tóm Tắt Tổng 
Thể và Đề Xuất
Hệ thống CE vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, 
nó đã được xem xét khá tích cực bởi người tiêu dùng cuối 
cùng là các gia đình. Những gia đình này trả lời một cuộc 
khảo sát về trải nghiệm CE của họ cho rằng thật dễ dàng 
để hoàn thành các đơn xin và nói chung, rất hài lòng với 
chương trình mà con họ nhận được thông qua chương 
trình Preschool Promise. Mặc dù các Trung Tâm đã gặp 
phải những khó khăn trong việc thực hiện quy trình CE, 
nhưng thực tế là sự hợp tác giữa ELD và các Trung Tâm 
này đã tạo ra một hệ thống mà hầu hết các gia đình đều 
cực kỳ hài lòng—là một thành công đáng ghi nhận. Tuy 
nhiên, cần kiểm tra việc đảm bảo các gia đình nói tiếng 
Tây Ban Nha, các gia đình có nguồn gốc đa ngôn ngữ, đa 
chủng tộc/dân tộc và các gia đình có trẻ em có nhu cầu y 
tế hoặc hành vi có thể tiếp cận các dịch vụ thích hợp.

Về các khuyến nghị cho những cải tiến trong tương lai, có 
một số vấn đề bao quát cần được xem xét.

1. Tiếp tục kiểm tra tính công bằng trong các quy trình CE 
và thiết lập chương trình Preschool Promise, bao gồm 
các gia đình có nhu cầu nhiều nhất có thể dễ dàng tiếp 
cận kịp thời các chương trình giáo dục mầm non được 
sắp xếp một cách thích hợp.

2. Trình tự thời gian, yêu cầu báo cáo và hướng dẫn và 
ngôn từ trong Quy Trình CE rõ ràng và nhất quán.

3. Các hệ thống dữ liệu được căn chỉnh tốt hơn và cho 
phép chia sẻ thông tin báo cáo cần thiết dễ dàng hơn.

4. Làm rõ vai trò và kỳ vọng cho tất cả các đối tác và nhà 
trẻ CE—và hỗ trợ kỹ thuật trong việc truyền đạt làm 
rõ—bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ các 
nhà trẻ và đối tác trong năm 2022.

5. Hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ bao gồm tất cả các khía cạnh 
của quy trình CE (ví dụ: nhân sự, tiếp thị, hệ thống dữ 
liệu và hỗ trợ cho nhà trẻ của chương trình Preschool 
Promise) và được cung cấp kịp thời.

Hệ thống CE rõ ràng, có thể phát triển và triển khai khi 
bước vào năm tiếp theo của việc thiết lập chương trình. 
Dữ liệu được trình bày ở trên có thể giúp ELD, các Trung 
Tâm và các đối tác CE khác định hình tích cực sự phát 
triển đó khi tất cả các đối tác tiếp tục hướng tới mục tiêu 
cuối cùng là thiết lập chương trình giáo dục mầm non chất 
lượng cao, công bằng cho tất cả các gia đình ở Oregon.
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