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Xác nhận và cảm ơn 
Chúng tôi rất cảm kích những ý kiến đóng góp và 
lời khuyên mà các đối tác chia sẻ với chúng tôi tại 
Bộ phận Giáo dục Mầm non. Chúng tôi xin gửi lời 
cảm ơn sâu sắc nhất tới các nhà giáo dục mầm 
non trong cộng đồng giáo dục và chăm sóc mầm 
non của Oregon, những người đã dành thời gian 
chia sẻ kinh nghiệm và suy nghĩ của họ với chúng 
tôi. 

Nguồn tài trợ và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dự án này được thực hiện nhờ Khoản trợ cấp 
Phát triển Trường mầm non Birth-Five (PDG) 
được trao cho Bộ phận Giáo dục Mầm non 
Oregon, số tài trợ 90TP0050-02-01. Nội dung của 
khoản trợ cấp hoàn toàn thuộc trách nhiệm của 
các tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm 
chính thức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ, Cục Quản lý Trẻ em và Gia đình. 

Trích dẫn được đề xuất 
Pears, K.C., Lauzus, N., Scheidt, D. & Guyer, S. 
(2022). Các phát hiện từ Khảo sát Nhà cung cấp 
Dịch vụ Chăm Trẻ của Oregon năm 2022: Thách 
thức và Cơ hội để Đào tạo và Phát triển Chuyên 
môn—Tóm tắt. Báo cáo được gửi cho Bộ phận 
Giáo dục Mầm non Oregon và Hội đồng Giáo dục 
Mầm non, tháng 11 năm 2022.
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TčM TԁT T֠NG QUAN 

KԒt quӶ KhӶo s§t Nh¨ cung cӸp D֗ch vֱ ChŁm TrԎ 
cֳa Oregon nŁm 2022: Th§ch thֵc v¨ CҺ h֥i ĽԜ 
ņ¨o tӴo v¨ Ph§t triԜn Chuy°n m¹n 

C§c chҼҺng tr³nh gi§o dֱc mӺm non (ECE) v¨ 
nhֻng c§ nh©n chŁm s·c trԎ em v¨ gia Ľ³nh 
trong c§c chҼҺng tr³nh Ľ· (g֙i tԂt trong b§o c§o 
n¨y l¨ ñnh¨ cung cӸpò) Ľ« trӶi qua rӸt nhiԚu 
th§ch thֵc kԜ tַ nŁm 2020, bao g֟m cӶ sֽ b½ng 
ph§t ĽӴi d֗ch COVID-19, v֧i nhֻng thay Ľ֡i c· 
li°n quan trong hҼ֧ng dӾn, Ľ·ng cֹa chҼҺng 
tr³nh v¨ thiԒu hֱt nh©n sֽ nghi°m tr֙ng. Nhֻng 
th§ch thֵc m֧i nhӸt n¨y Ľ« l¨m phֵc tӴp th°m 
c§c vӸn ĽԚ v֝n Ľ« t֟n tӴi l©u nhҼ nh¨ cung cӸp 
d֗ch vֱ ĽҼ֯c trӶ lҼҺng thӸp, ph©n bi֓t chֳng t֥c 
v¨ ph©n bi֓t giai cӸp c· h֓ th֝ng m¨ nhiԚu nh¨ 
cung cӸp phӶi Ľ֝i mԊt, thiԒu ngu֟n lֽc ĽԜ h֣ tr֯ 
trԎ em c· tr֫ ngӴi vԚ h¨nh vi nhԀn thֵc v¨ t³nh 
trӴng thiԒu nh©n sֽ trҼ֧c d֗ch COVID, v.v1

ņԜ hiԜu r» hҺn nhֻng th§ch thֵc hi֓n tӴi (cֱ thԜ 
l¨ nhֻng th§ch thֵc b°n cӴnh d֗ch COVID-19) 
m¨ c§c nh¨ cung cӸp ECE cֳa Oregon Ľang Ľ֝i 
mԊt, B֥ phԀn Ph§t triԜn MӺm non ( ELD), h֯p 
t§c v֧i c§c nh¨ nghi°n cֵu tӴi OSLC 
Developments, Inc. v¨ Trung t©m CӶi thi֓n D֗ch 
vֱ Gia Ľ³nh v¨ TrԎ em cֳa ņӴi h֙c Bang 
Portland, Ľ« tiԒn h¨nh m֥t cu֥c khӶo s§t to¨n 
tiԜu bang vԚ m֙i nh¨ cung cӸp ECE ĽҼ֯c cӸp 
ph®p v¨o th§ng 5 nŁm 2022 ĽԜ cung cӸp th¹ng 
tin vԚ: 

Å Sức khỏe của nhà cung cấp, chẳng hạn như
lo lắng, trầm cảm và cảm thấy choáng ngợp hoặc
không được chuẩn bị để hỗ trợ trẻ em có hành vi
mà họ cho là khó khăn.

Å C§c r¨o cӶn khi nhԀn h֣ tr֯ ĽԜ giӶi quyԒt c§c
nhu cӺu cֳa trԎ c· h¨nh vi m¨ nh¨ cung cӸp cho l¨
kh· khŁn, tׁ l֓ y°u cӺu trԎ r֩i kh֛i nҺi chŁm s·c,
khӶ nŁng tiԒp cԀn v¨ sֹ dֱng d֗ch vֱ TҼ vӸn Sֵc
kh֛e T©m thӺn TrԎ sҺ sinh v¨ TrԎ nh֛ (IECMHC).

Å S֝ lҼ֯ng nh¨ cung cӸp tַng l¨m huӸn luy֓n
vi°n hoԊc c֝ vӸn cho c§c nh¨ cung cӸp kh§c,
th¹ng tin vԚ lĨ l֗ch v¨ qu§ tr³nh Ľ¨o tӴo cֳa h֙, c§c
loӴi hoӴt Ľ֥ng huӸn luy֓n/c֝ vӸn, th֩i gian m¨ h֙
d¨nh cho vi֓c huӸn luy֓n v¨ nhֻng r¨o cӶn Ľ« gԊp
phӶi khi Ľ¨o tӴo nh¨ cung cӸp d֗ch vֱ.

Å C· bao nhi°u nh¨ cung cӸp Ľ« ĽҼ֯c huӸn
luy֓n hoԊc c֝ vӸn trong nŁm qua, h֙ gԊp huӸn
luy֓n vi°n bao nhi°u v¨ thҼ֩ng xuy°n nhҼ thԒ
n¨o, v¨ loӴi hoӴt Ľ֥ng m¨ h֙ tham gia c½ng huӸn
luy֓n vi°n.

Å C§c nh¨ cung cӸp hoӴt Ľ֥ng ph§t triԜn chuy°n
m¹n (PD) n¨o kh§c Ľ« tham gia trong nŁm qua v¨
khӶ nŁng tiԒp cԀn v¨ sֽ ti֓n ²ch cֳa c§c hoӴt Ľ֥ng
n¨y.

1 McLean, C., Austin, L. J. E., Whitebook, M., & Olson, K. L. (2021). Ch֕ s֝ lֽc lҼ֯ng lao Ľ֥ng chŁm s·c mӺm non ï 2020. Berkeley, CA: Trung t©m Nghi°n cֵu Vi֓c l¨m ChŁm s·c TrԎ em, 
ņӴi h֙c California, Berkeley. LӸy ngu֟n https://cscce.berkeley.edu/workforce-index-2020/report-pdf/ 
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Các phân tích khảo sát chủ yếu tập trung vào số 
liệu thống kê mô tả câu trả lời của tất cả những 
người tham gia và các nhóm phụ của người trả lời, 
bao gồm vai trò của nhà cung cấp, loại cơ sở, khu 
vực địa lý, chủng tộc và sắc tộc, ngôn ngữ được sử 
dụng và liệu chương trình của nhà cung cấp có 
nhận được trợ cấp của tiểu bang cho trường mầm 
non hay không. Các nhà cung cấp có thể chọn 
nhiều nhận dạng chủng tộc và sắc tộc và ngôn ngữ 
được sử dụng. Dữ liệu được báo cáo cho các 
nhóm nhỏ gồm hơn 10 người. 

Người trả lời 

2.166 nhà cung cấp đã trả lời khảo sát. Nhóm lớn 
nhất những người trả lời tự nhận mình là giáo viên 
chính (37,3%) và làm việc tại một trung tâm chăm 
sóc trẻ trong cộng đồng không thuộc Chương trình 
Head Start (39,1%). Đa số người được hỏi là nữ 
(92,1%), Da trắng (75,4%), sống ở khu vực thành 
thị (74,6%) và nói tiếng Anh (88,9%). Hơn một 
phần tư số người được hỏi làm việc trong các 
chương trình mẫu giáo nhận được tài trợ của tiểu 
bang. Bảng 1 cho thấy nhân khẩu học cho toàn bộ 
mẫu. 

ECE ............ Chăm sóc và Giáo dục Mầm non 
EI/ECSE ..... Can thiệp sớm/Giáo dục Mầm non đặc biệt 
ELD ............ Bộ phận Giáo dục Mầm non 
HS .............. Chương trình Head Start 
IECMHC ..... Tư vấn Sức khỏe tâm lý cho trẻ sơ sinh và mầm non 
OPK ........... Trường mẫu giáo Oregon 
PSP............ Preschool Promise 
PDG ............ Trợ cấp phát triển trường mầm non 
PD .............. Phát triển chuyên môn 

Phương pháp và Mẫu 

Phương pháp

Mẫu khảo sát bao gồm các nhà cung cấp ECE từ 
khắp tiểu bang. Tất cả giám đốc, chủ sở hữu, 
giáo viên, trợ giảng, trợ lý và phụ tá đã đăng ký 
làm nhà cung cấp dịch vụ với tiểu bang Oregon 
kể từ tháng 3 năm 2021 đều nhận được email có 
đường link tham gia khảo sát. Việc tuyển dụng 
bổ sung đã được thực hiện thông qua việc đăng 
bài về cuộc khảo sát trên nhiều trang web và tài 
khoản mạng xã hội của ELD và các đối tác Giáo 
dục Mầm non (ví dụ: Trung tâm Giáo dục Mầm 
non và Mạng lưới Giới thiệu và Tài nguyên Chăm 
sóc Trẻ em). Khảo sát được thực hiện chủ yếu 
trực tuyến (bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng 
Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt), mặc dù 
các nhà cung cấp cũng có thể thực hiện khảo sát 
qua điện thoại và khảo sát được mở từ giữa 
tháng 4 đến tháng 5/2022. Mỗi người trả lời đủ 
điều kiện đã hoàn thành khảo sát đều nhận được 
thẻ quà tặng kỹ thuật số trị giá 25 đô la.

Các từ viết tắt thường dùng
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KiԜu cҺ s֫ Phần trăm 

Chương trình Head Start 23 .1% 

Trung tâm giữ trẻ cộng đồng khác (không 
phải HS) 39 .1% 

Cơ sở giữ trẻ cùng nằm trong trường K-12 10 .1% 

Gia đình/chăm sóc trẻ tại nhà 22 .3% 

EI/ECSE 3 .3% 

Vườn ươm cứu trợ 2 .1% 

Ng¹n ngֻ giao tiԒp Phần trăm 

Tiếng Trung 2 .0% 

Tiếng Anh 88 .9% 

Tiếng Nga 1 .2% 

Tiếng Tây Ban Nha 21 .6% 

Tiếng Ukraina 0 .5% 

Tiếng Việt 0 .7% 

Ngôn ngữ khác 6 .8% 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu 

Vai tr¸ Phần trăm 

Giáo viên chính 37 .3% 

Trợ giảng 17 .0% 

Giám đốc 10 .4% 

Chủ sở hữu 17 .3% 

Người trợ giúp 8 .4% 

Chuyên gia EI/ECSE 1 .6% 

Vai trò khác 1 .8% 

Quản lý/điều phối viên/huấn luyện viên 3 .4% 

Người ủng hộ gia đình/khách thăm nhà 2 .7% 

ņҼ֯c x§c Ľ֗nh l¨ ngҼ֩i chuyԜn gi֧i Phần trăm 

Có 0 .5% 

Không 93 .5% 

ņ֥ tu֡i Phần trăm 

18-24 11 .8% 

25-39 37 .9% 

40-54 31 .1% 

55 tuổi trở lên 17 .1% 

Không muốn trả lời 2 .1% 

ChҼҺng tr³nh c· suӸt mӾu gi§o do bang t¨i tr֯ Phần trăm 

OPK 18 .9% 

PSP 10 .3% 

Không có suất mẫu giáo do bang tài trợ 70 .8% 

ņҼ֯c x§c Ľ֗nh tҼҺng tֽ Phần trăm 

89 .5% 

Từ lớp 8 trở xuống 0 .4% 

Lớp 9-12, không có bằng 1 .4% 

Bằng HS, GED hoặc bằng tương đương 12 .0% 

Một số tín chỉ đại học nhưng không có bằng 22 .4% 

Chứng chỉ cao đẳng cộng đồng 4 .7% 

Bằng liên kết 15 .7% 

Bằng cử nhân 29 .9% 

Bằng tốt nghiệp 12 .1% 

N¹ng th¹n Phần trăm 

Biên giới 1 .8% 

Nông thôn 23 .4% 

Đô thị 74 .6% 

Gi֧i t²nh Phần trăm 

Nữ giới 92 .1% 

Nam giới 3 .8% 

Phi nhị nguyên giới, linh hoạt giới,nghi hoặc giới 1 .5% 

Đặt thắc mắc hoặc không chắc 0 .2% 

Một nhận dạng không được liệt kê 0 .1% 

Tôi không muốn trả lời 2 .3% 

Gi§o dֱc Phần trăm 

Có các trẻ em trong lớp của bạn phù hợp một 
phần hoặc toàn phần với chủng tộc/sắc tộc 
của bạn
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S֝ nŁm trong ECE PhӺn trŁm 

0-5 nŁm 32 .5% 

6-10 nŁm 22 .3% 

11-15 nŁm 12 .6% 

16-20 nŁm 9 .8% 

21-25 nŁm 8 .0% 

26 nŁm tr֫ l°n 13 .2% 

C· bao nhi°u trong thu nhԀp nŁm 2021 cֳa 
bӴn l¨ tַ c¹ng vi֓c cֳa bӴn trong ECE? PhӺn trŁm 

TӸt cӶ 34 .5% 

GӺn nhҼ tӸt cӶ 12 .7% 

NhiԚu hҺn nֹa 8 .2% 

KhoӶng ph©n nֹa 10 .4% 

ĉt hҺn nֹa 16 .4% 

RӸt ²t 10 .8% 

Kh¹ng c· 5 .1% T֡ng thu nhԀp h֥ gia Ľ³nh PhӺn trŁm 

ĉt hҺn     - $15,000 8 .4% 

$15,001 - $25,000 12 .0% 

$25,001 - $35,000 15 .1% 

$35,001 - $40,000 9 .8% 

$40,001 - $50,000 10 .7% 

$50,001 - $65,000 10 .8% 

$65,001 - $80,000 9 .9% 

$80,001 tr֫ l°n 20 .0% 

Thu nhԀp h֥ gia Ľ³nh PhӺn trŁm 

ĉt hҺn FPL 31 .7% 

Chֳng t֥c/SԂc t֥c PhӺn trŁm 

Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen (bao gồm người Mỹ gốc Phi, người ch©u Phi v¨ người Carib°) 3 .7% 

Người ch©u Ć (bao gồm người ch©u Ć Ấn Độ, Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Hmong, Indonesia, 
Nhật Bản, H¨n Quốc, L¨o, Mi°n, Nepal, Nam Á, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan v¨ Việt Nam) 5 .5% 

Người gốc T©y Ban Nha hoặc gốc Latinh/o/x (bao gồm Carib°, Trung Mỹ, Cuba, 
Maya, Mexico, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Nam Mỹ v¨ T©y Ban Nha) 19 .2% 
Trung Đông hoặc Bắc Phi 1 .2% 

NgҼ֩i M׃ bӶn Ľ֗a hoԊc Alaska bӶn Ľ֗a (bao g֟m NgҼ֩i bӶn Ľ֗a Alaska, NgҼ֩i Inuit Canada, NgҼ֩i Metis hoԊc D©n  
t֥c ĽӺu ti°n, NgҼ֩i Mexico bӶn Ľ֗a, NgҼ֩i Trung M׃ hoԊc Nam M׃, ngҼ֩i M׃ bӶn Ľ֗a v¨ Th¨nh vi°n cֳa c§c , b֥ 
lӴc sau: Arizona Blackfeet, Cherokee Nation, Chickasaw Nation, Choctaw, Confederated Tribes of Coos, Lower 
Umpqua, v¨ Sisulaw Indians Confederated Tribes of Grande Ronde, Confederated Tribes of Umatilla Reservation, 
B֥ lӴc da Ľ֛ Coquille, B֥ lӴc Cow Creek cֳa ngҼ֩i da Ľ֛ Umpqua, Cowlitz, NgҼ֩i da Ľ֛ Creek cֳa Oklahoma, 
Haida, Hawila-Saponi, B֥ lӴc Klamath, B֥ lӴc Keweenaw Bay cֳa H֟ Superior Ojibwe, B֥ lӴc Montna Litle Shell 
cֳa ngҼ֩i da Ľ֛ Chippewa, Oglala Sioux, Sious, Sunaq, Tlingit, B֥ lӴc n¼i R½a cֳa ngҼ֩i da Ľ֛ Chippewa ֫ BԂc 
Dakota, Wahpeton-Sisseton, B֥ lӴc Paiute s¹ng Walker) 

4 .0% 

Thổ d©n Hawaii hoặc đảo Th§i B³nh Dương (bao gồm người Guamanian, Micronesian, người Hawaii bản địa v¨ 
người Samoa) 

0 .7% 

Người da trắng (bao gồm Balkan, S®c, Đông Ąu, Ai Cập, Hy Lạp, Hispano, Iran, Ailen, Isreal, ħ, Do Th§i, 
Latinh, Trung Đông, chủng tộc hỗn hợp, Bắc Ąu, Bắc Ąu, Sami, Scandinavi, Slavic, 
Nam Mỹ, Nam Ąu, Thụy Điển , T©y Ąu v¨ Da trắng) 

75 .4% 

Nhận dạng kh§c (bao gồm Afrikan, Biracial, Cape Verdan, Đông Phi, Ethipoian, Creole Pháp, Mestizo, Moorish,

Ba Tư và Tây Phi) 2 .9% 
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Những thách thức đối với 
Lĩnh vực ECE 
Mức độ lo lắng của Nhà cung cấp

Chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp cho biết tần 
suất họ cảm thấy có triệu chứng lo âu và trầm 
cảm bằng cách sử dụng một nấc thang đo lường 
được sử dụng rộng rãi, Mục 4 Bảng câu hỏi về 
Sức khỏe Bệnh nhân (PHQ-4). Nhìn chung, 
26,2% nhà cung cấp dịch vụ ECE vượt quá 
ngưỡng sàng lọc chứng lo âu lâm sàng, tỷ lệ này 
cao hơn 5 lần so với dân số nói chung. Trong tất 
cả các nhà cung cấp, 15,9% vượt quá ngưỡng 
sàng lọc mức độ trầm cảm lâm sàng, tỷ lệ cao 
hơn 2,5 lần so với dân số nói chung. Khoảng 
52% người chăm trẻ cho biết họ cảm thấy 
choáng ngợp/chịu gánh nặng trong công việc, 
bởi họ dường như không có những kỹ năng cần 
thiết để hỗ trợ hoặc quản lý hiệu quả hành vi của 
trẻ. Cảm giác lo lắng, trầm cảm và bị choáng 
ngợp cũng có liên hệ đáng kể với nhau, chẳng 
hạn như một nhà cung cấp có tỷ lệ lo lắng cao 
thì cũng có khả năng gặp tỷ lệ trầm cảm và cảm 
thấy quá tải.

Đáng chú ý, các nhà cung cấp là các chuyên gia 
Can thiệp sớm/Giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm 
non (EI/ECSE) đã báo cáo mức độ căng thẳng 
cao hơn mức trung bình đối với toàn bộ mẫu. 
Nhà cung cấp là chủ sở hữu các chương trình và 
những người làm việc trong các chương trình 
dành cho gia đình và tại nhà cho thấy mức độ 
căng thẳng thấp nhất trong toàn bộ mẫu. 

Rào cản khi giúp đỡ trẻ em có các 

hành vi được coi là khó khăn 

Như đã lưu ý ở trên, tối thiểu là phần lớn các nhà 
cung cấp đôi khi cảm thấy bị choáng ngợp và họ 
không có các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ hoặc 
quản lý hành vi của trẻ một cách hiệu quả. Trong 
số tất cả các nhà cung cấp, có 1.152 (53,2%) nhà 
cung cấp cho biết họ đã cố gắng nhận hỗ trợ để 
giải quyết các nhu cầu của trẻ có hành vi mà họ 
cho là khó khăn. Chúng tôi đã khảo sát họ về một 
loạt các yếu tố để xem chúng có phải là rào cản 
đối với việc nhận hỗ trợ để giúp đỡ những trẻ em 
có những hành vi mà họ cho khó khăn hay không. 
68% tin rằng các gia đình gặp khó khăn khi nhận 
thức rằng các hành vi thách thức của trẻ em là một 
rào cản, còn 58% số người tin rằng việc gia đình 
gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề tại nhà (ví 
dụ: sử dụng chất kích thích, sức khỏe tâm thần) là 
rào cản. Điều quan trọng cần lưu ý là trong một 
nghiên cứu về các gia đình có con được yêu cầu 
rời khỏi nơi chăm sóc, một số phụ huynh cảm thấy 
rằng họ không nhận đủ sự hỗ trợ từ người cung 
cấp dịch vụ để giúp con họ tiếp tục được chăm sóc 
mặc dù gia đình sẵn sàng nhận hỗ trợ.2 Nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng khi người cung cấp dịch vụ 
và gia đình có nguồn gốc chủng tộc khác nhau, thì 
người cung cấp dịch vụ có thể ít đồng cảm với 
hoàn cảnh gia đình hơn và người cung cấp dịch vụ 
có thể được coi điều này khó khăn.3 Đồng thời, 
những phát hiện này cho thấy PD tập trung nhiều 
hơn vào việc nhận biết những thành kiến tiềm ẩn 
và có thể cần thiết lập quan hệ đối tác lành mạnh 
giữa nhà cung cấp và mọi gia đình mà họ phục vụ 
để tăng khả năng hỗ trợ toàn diện cho trẻ em có 
hành vi được coi là thử thách. Hơn một nửa số 
nhà cung cấp cũng cho biết quy trình can thiệp 
sớm hoặc đánh giá hoặc hỗ trợ giáo dục đặc biệt ở 
tuổi mầm non tốn nhiều thời gian (52%) và rằng 
không có đủ chuyên gia sức khỏe tâm thần/hành vi 
hoặc phải chờ đợi lâu để gặp bác sĩ chuyên khoa 
(51% ). 

2 Burton, M., Green, B. L., Houser, C., Lau, S., Ordonez Rojas, D., Richardson, A., & Rodriguez, L. (2022, tháng 7). Trải nghiệm của các gia đình về việc đình chỉ và bị yêu cầu rời khỏi cơ sở 
chăm sóc trẻ: Thông điệp xây dựng môi trường hòa nhập hơn. Báo cáo được nộp cho Bộ phận Giáo dục Mầm non Oregon. 
3 Gilliam, W. S., Maupin, A. N., Reyes, C. R., Accavitti, M., & Shic, F. (2016). Liệu thành kiến ngầm của nhà giáo dục mầm non về giới tính và chủng tộc có liên quan đến các kỳ vọng về hành vi và 
khuyến nghị đình chỉ và yêu cầu rời khỏi trường mầm non hay không. Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em tại Đại học Yale, 9(28), 1-16. 
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Những người cung cấp dịch vụ đã yêu cầu trẻ 
rời khỏi dịch vụ chăm sóc cho biết liệu họ có 
làm như vậy vì nhiều lý do khác nhau hay 
không. Lý do được nêu ra nhiều nhất để yêu 
cầu một đứa trẻ rời khỏi nơi chăm sóc là không 
thể đáp ứng nhu cầu hỗ trợ hành vi của trẻ 
(được nêu ra bởi 84% nhà cung cấp), tiếp theo 
là hành vi của đứa trẻ có khả năng gây nguy 
hiểm cho những trẻ khác (74 %). Những lý do ít 
được nêu ra nhất là không thể đáp ứng nhu cầu 
y tế (9%) hoặc thể chất của trẻ (18%) và trẻ 
được đưa vào lớp giáo dục đặc biệt (19%) 

Đối với các trung tâm chăm sóc trẻ em dựa vào 
cộng đồng (không phải chương trình Head 
Start), các trẻ em trong mẫu khảo sát có khả 
năng bị yêu cầu rời khỏi dịch vụ chăm sóc nhiều 
hơn so với mức trung bình do hành vi của các 
em (được nêu ra bởi 92% nhà cung cấp) hoặc 
do hành vi của trẻ có khả năng nguy hiểm cho 
những trẻ em khác (82%). So với mức trung 
bình của mẫu, trẻ em tham gia chương trình 
Head Start ít có khả năng bị yêu cầu rời khỏi 
chương trình vì lý do chương trình không thể 
đáp ứng nhu cầu hỗ trợ hành vi của trẻ (72%) 
hoặc vì hành vi của trẻ có khả năng gây nguy 
hiểm cho những trẻ khác ( 62%). Điều này có 
thể là do các quy định của chương trình Head 
Start giới hạn việc đình chỉ và cấm đuổi học, 
thay vào đó là kêu gọi các chương trình chuyển 
tiếp trẻ em sang chương trình phù hợp hơn.4 
Trên thực tế, trẻ em trong chương trình Head 
Start có nhiều khả năng bỏ học hơn trẻ em 
trong các chương trình khác vì các em được 
đưa vào một lớp học giáo dục đặc biệt (39% tại 
Head Start so với 19% trong mẫu). 

Yêu cầu trẻ rời khỏi nơi chăm 
sóc: Tần suất và Lý do 

Có một kết quả cho biết người cung cấp cảm thấy 
không thể đáp ứng nhu cầu của những đứa trẻ có 
hành vi được coi là thách thức là vì những đứa trẻ 
này được yêu cầu “tạm nghỉ” nhận dịch vụ chăm sóc 
hoặc chính thức bị đình chỉ hoặc trục xuất. Chúng tôi 
đã hỏi nhà cung cấp xem có bất kỳ học sinh nào 
trong lớp học hoặc chương trình của họ được yêu 
cầu rời khỏi chương trình hoặc tạm nghỉ vì chương 
trình không thể đáp ứng nhu cầu của trẻ hay không 
và nếu có thì bao nhiêu trẻ. Gần 20% số người được 
hỏi (19,3%; n = 419) cho biết rằng một trẻ em đã 
được yêu cầu rời khỏi nơi chăm sóc trong năm qua. 
Nhìn chung, các nhà cung cấp trên khắp Oregon cho 
thấy rằng ước tính có khoảng 735 trẻ nhỏ trong các 
chương trình hoặc lớp học của họ đã được yêu cầu 
rời khỏi dịch vụ chăm sóc trong khoảng thời gian 1 
năm, đây có thể là một ước tính thận trọng. Trẻ em ở 
các trung tâm chăm sóc trẻ em trong cộng đồng 
(không phải chương trình Head Start) và những 
chương trình chăm sóc trẻ em cùng nằm trong các 
trường K-12 có nhiều khả năng bị yêu cầu rời khỏi 
dịch vụ chăm sóc hơn mức trung bình. Trẻ em trong 
các chương trình dành cho gia đình hoặc tại nhà ít 
có khả năng bị yêu cầu rời khỏi nơi chăm sóc. 

Sau đó, chúng tôi yêu cầu người trả lời khảo sát 
cung cấp thông tin về chủng tộc và sắc tộc của 
những đứa trẻ mà họ đã yêu cầu rời khỏi nơi chăm 
sóc. Vì chúng tôi lo ngại về cách nhà cung cấp hiểu 
và báo cáo dữ liệu trong mục này, nên kết quả rất 
khó diễn giải và mọi kết luận chỉ nên được coi là sơ 
bộ. Tuy vậy, có một phát hiện nổi bật sau nhiều cách 
tiếp cận khảo sát khác nhau nhằm giảm thiểu tình 
trạng báo cáo không chính xác hoặc không đáng tin 
cậy, phát hiện cho biết rằng trẻ em mà người cung 
cấp dịch vụ báo cáo là người da đen hoặc người Mỹ 
gốc Phi có khả năng bị yêu cầu rời khỏi nơi chăm 
sóc nhiều hơn dự kiến, dựa trên tỷ lệ trẻ em da đen 
hoặc người Mỹ gốc Phi trong dân số nói chung ở 
Oregon.

4 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-17-suspension-expulsion
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Tình trạng Huấn luyện cho Nhà 

cung cấp ECE ở Oregon

Huấn luyện là cách hiệu quả để nâng cao chất 
lượng thực hành giảng dạy của nhà cung cấp và 
kết quả về mặt cảm xúc xã hội cho trẻ em.6,7 Vì 
vậy, việc huấn luyện, cùng với hoặc trong quá 
trình IECMHC, có thể là phương pháp giúp giải 
quyết nhu cầu của nhà cung cấp để họ nhận hỗ 
trợ nhiều hơn khi giải quyết các hành vi trẻ em 
được coi là thách thức. ELD, hợp tác với Sáng 
kiến Hệ thống Giáo dục Mầm non tại Đại học Bang 
Oregon, hiện đang phát triển lộ trình PD cho huấn 
luyện viên trong các chương trình Giáo dục Mầm 
non do ELD tài trợ, bao gồm huấn luyện cố vấn, 
chứng nhận theo cấp độ, cộng đồng thực hành và 
hội thảo.8 Tuy nhiên, sau khi tiến hành khảo sát, 
các hệ thống này vẫn chưa được đưa vào sử 
dụng. Do đó, kết quả được trình bày ở đây được 
coi là bức tranh tổng quan về những điều đã xảy 
ra đối với các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn tiểu 
bang trước khi áp dụng các năng lực huấn luyện.

Ai Ľang HuӸn luy֓n Nhà cung cӸp ECE?

Chúng tôi đã yêu cầu những người trả lời khảo sát 
cho biết liệu họ có đóng vai trò huấn luyện viên 
hoặc cố vấn trong chương trình của họ kể từ tháng 
3/2021 hay không. Gần 17% số người được hỏi 
(16,6%; n = 360) cho biết họ đã làm như vậy. 
Đáng chú ý là đa số nhà cung cấp đã từng đảm 
nhiệm vai trò huấn luyện viên trong năm qua 
nhưng không có chức danh chính thức và đa số 
(71,7%) dành ít hơn một phần tư số giờ làm việc 
của mình để huấn luyện người khác. Khoảng một 
phần ba, tỷ lệ lớn nhất trong số tất cả các nhà 
cung cấp này, cho biết họ là giáo viên chính trong 
các chương trình của mình; 24,7% cho biết họ là 
giám đốc; và 16,7% cho biết họ là chủ sở hữu. 
Bốn mươi mốt phần trăm trên tổng số huấn luyện 
viên đã làm việc tại các trung tâm chăm sóc trẻ em 
dựa vào cộng đồng 

Nhà cung cấp Tiếp cận Tư vấn Sức 

khỏe Tâm lý Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các dịch vụ IECMHC 
có thể nâng cao năng lực của nhà cung cấp 
trong việc hỗ trợ kỹ năng cảm xúc xã hội tích cực 
của trẻ, cũng như giảm các hành vi thách thức ở 
trẻ như đã nêu trên, việc cung cấp các dịch vụ 
này có thể là cách hiệu quả để giải quyết những 
vấn đề này và ngăn chặn những vấn đề này phát 
triển trong tương lai. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi 
các nhà cung cấp liệu trong năm qua, họ có 
được tiếp cận với dịch vụ IECMHC hoặc cùng 
làm việc hoặc được hỗ trợ bởi một nhà tư vấn 
sức khỏe tâm thần (MHC) hay không, có ít hơn 
một phần tư (23%) số người được tiếp cận với 
IECMHC và chỉ có 18% đã làm việc với MHC. 
Những người sở hữu các chương trình của riêng 
họ nhận ít quyền tiếp cận IECMHC nhất, còn các 
nhà cung cấp là chuyên gia EI/ECSE, người 
quản lý/điều phối viên/huấn luyện viên hoặc 
người ủng hộ gia đình/khách đến thăm nhà có 
quyền tiếp cận nhiều nhất. Nhà cung cấp làm 
việc trong các chương trình được hỗ trợ ít nhất 
một phần từ nguồn tài trợ công (ví dụ: chương 
trình Head Start, EI/ECSE và Vườn ươm Cứu 
trợ) có khả năng tiếp cận các dịch vụ IECMHC 
nhiều nhất, còn những người ít được tiếp cận 
nguồn tài chính công hơn (ví dụ: các trung tâm 
dựa vào cộng đồng và chăm sóc tại gia đình 
hoặc tại nhà) ít có khả năng tiếp cận dịch vụ 
IECMHC nhất. 

5 SAMSHA. Thông tin về tư vấn sức khỏe tâm lý cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. https://www.samhsa.gov/iecmhc/about 
6 Kraft, M. A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). Ảnh hưởng của việc huấn luyện giáo viên đối với việc giảng dạy và thành tích: phân tích t ổng hợp về bằng chứng có mối quan hệ nguyên nhân-kết 
quả. Đánh giá Nghiên cứu Giáo dục,, 88(4), 547-588. https://doi.org/10.3102/0034654318759268 
7 Brunsek, A., Perlman, M., McMullen, E., Falenchuk, O., Fletcher, B., Nocita, G., Kamkar, N., & Shah, P. S. (2020). Phân tích tổng hợp và đánh giá có hệ thống về mối liên hệ giữa sự phát triển 
chuyên môn của nhà giáo dục mầm non và kết quả của trẻ em. Nghiên cứu Mầm non hàng quý, 53, 217-248. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.03.003
8 https://health.oregonstate.edu/elsi

http://www.samhsa.gov/iecmhc/about
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và gần một phần tư làm việc trong các chương 
trình Head Start. Những người được hỏi đã huấn 
luyện người khác có số năm huấn luyện trung 
bình là 4, có khoảng 30% huấn luyện viên đã có 
một năm kinh nghiệm hoặc ít hơn. Đáng chú ý là 
khi so sánh với sự phân bổ về chủng tộc và sắc 
tộc trong toàn bộ mẫu, những người cung cấp 
dịch vụ được xác định là người gốc Tây Ban Nha 
hoặc Latinh/o/x có ít người làm huấn luyện viên 
(19,2% trên toàn bộ mẫu so với tỷ lệ 13,9% làm 
huấn luyện viên). Khi số năm kinh nghiệm huấn 
luyện trung bình được xét theo chủng tộc và dân 
tộc, những người trả lời được xác định là người 
gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh /o/x hoặc là người 
châu Á có ít năm kinh nghiệm hơn so với tỷ lệ 
trung bình của tất cả những người trả lời. 

Chúng tôi đã yêu cầu các huấn luyện viên cho 
chúng tôi biết những kiểu cơ hội PD mà họ đã 
nhận trong năm qua. Huấn luyện viên rất có thể 
đã nhận được PD trong các phương pháp giao 
tiếp. Họ ít có khả năng nhận được PD trong cấu 
trúc huấn luyện và triển khai hoặc hoạt động học 
tập của người lớn như một công cụ để thực hiện 
huấn luyện. 

Số lượng trung bình các nhà cung cấp trên tổng 
số người làm việc với huấn luyện viên là ba, còn 
số lượng trung bình các nhà cung cấp đã thực 
hiện huấn luyện theo mối quan hệ hợp tác một-
một là hai người. Giám đốc và những người 
phản hồi đóng vai trò quản lý/điều phối viên/huấn 
luyện viên làm việc với nhiều nhà cung cấp hơn, 
tính theo mức trung bình, và chủ sở hữu làm 
việc ít hơn. Chỉ hơn một nửa (51,1%) số người 
được hỏi là người đang huấn luyện hoặc cố vấn 
cho người giám sát của họ, và số liệu cho thấy 
rằng có thể có sự khác biệt về hệ thống phân 
cấp/quyền lực trong nhiều mối quan hệ hợp tác 
huấn luyện đang diễn ra. 

Khi chúng tôi hỏi những người huấn luyện xem họ 
đã làm gì với những người cung cấp dịch vụ trong 
các buổi huấn luyện, họ cho biết nhiều khả năng là 
họ sẽ hỗ trợ tinh thần cho những người cung cấp 
dịch vụ và làm mẫu các phương pháp hoặc hành 
vi cho họ. Họ ít có khả năng đặt mục tiêu và đánh 
giá tiến độ đạt những mục tiêu đó; giúp chuẩn bị 
tài liệu, bài học hoặc thời gian biểu; hoặc sử dụng 
Coaching Companion (một nền tảng trực tuyến có 
các video và tài liệu mẫu để đặt mục tiêu huấn 
luyện). Chúng tôi cũng hỏi tần suất một loạt các 
yếu tố gây trở ngại cho họ trong vai trò huấn luyện. 
Việc luân chuyển giáo viên mầm non là thách thức 
thường gặp nhất khi huấn luyện, tiếp theo là huấn 
luyện viên thiếu thời gian gặp gỡ các nhà giáo dục 
mầm non, và nhà giáo dục gặp khủng hoảng cá 
nhân, căng thẳng và sức khỏe tâm lý. Những 
thách thức ít được nhắc đến nhất là mức độ hỗ trợ 
từ các giám đốc trung tâm hoặc chương trình và 
các giám đốc hoặc người giám sát can thiệp vào 
quá trình huấn luyện. 

Để hiểu rõ về nhóm cá nhân tiềm năng quan tâm 
đến việc trở thành huấn luyện viên, chúng tôi đã 
hỏi những người trả lời không làm huấn luyện viên 
trong năm qua để xem họ có từng muốn trở thành 
huấn luyện viên hoặc cố vấn cho những nhà giáo 
dục mầm non khác hay không. Trong số 1.806 
người được hỏi hiện không phải là huấn luyện 
viên, 25,6% (n = 463) cho biết họ muốn trở thành 
huấn luyện viên. Đáng chú ý, và trái ngược với tỷ 
lệ thấp những người đang làm huấn luyện viên, tỷ 
lệ những người được hỏi có mong muốn làm huấn 
luyện viên là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh/
o/x (22,5%) nghĩa là cao hơn một chút so với tỷ lệ 
trong toàn bộ mẫu (19,2%). Chúng tôi đã hỏi 
những người tham gia khảo sát xem họ có cần hỗ 
trợ gì để trở thành huấn luyện viên hay không. 
Câu trả lời thường xuyên nhất là họ sẽ cần được 
đào tạo và có kinh nghiệm huấn luyện, tiếp theo là 
cần cơ hội việc làm hoặc vai trò mở rộng, và cần 
thời gian cũng như các hỗ trợ khác (ví dụ: chăm 
sóc trẻ em, khả năng tiếp cận, sự hỗ trợ của người 
giám sát) để họ có thể được đào tạo. 
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Ai đang nhận huấn luyện? 

Gần 28% trong số tất cả người trả lời khảo sát 
cho biết họ đã được huấn luyện trong năm qua. 
Tỷ lệ lớn nhất (40%) là giáo viên chính. Nhà cung 
cấp trong các chương trình Head Start có nhiều 
khả năng nhận huấn luyện nhất. Phần lớn những 
người tham gia khảo sát được huấn luyện đã làm 
việc tr ECE trong 10 năm trở lại. Nhà cung cấp có 
nhiều khả năng gặp huấn luyện viên của họ mỗi 
tháng một lần, mặc dù một phần tư số nhà cung 
cấp gặp huấn luyện viên của họ ít hơn một tháng 
một hoặc không bao giờ gặp. Những người tham 
gia khảo sát chỉ ra rằng các cuộc gặp trực tiếp 
với huấn luyện viên có xu hướng kéo dài trung 
bình 45 phút. Tuy nhiên, gần 25% nhà cung cấp 
gặp huấn luyện viên của họ trong chưa đầy 30 
phút. Những người cung cấp dịch vụ chăm trẻ tại 
gia đình hoặc tại nhà hoặc Vườn ươm Cứu trợ 
đã dành nhiều thời gian hơn mức trung bình cho 
các buổi gặp với huấn luyện viên của họ, còn 
những người ở các trung tâm trẻ em dựa vào 
cộng đồng không thuộc các chương trình Head 
Start và EI/ ECSE dành ít thời gian hơn mức 
trung bình. Những người cung cấp dịch vụ được 
xác định là người Mỹ gốc Phi hoặc người Da đen 
và những người nói ngôn ngữ khác không phải là 
tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Ukraina hoặc tiếng Việt dành ít thời 
gian hơn với huấn luyện viên so với mức trung 
bình của cả nhóm. 

Chúng tôi đã yêu cầu nhà cung cấp cho chúng tôi 
biết về cấu trúc và quy trình của các buổi huấn 
luyện của họ. Đa số nhà cung cấp đã làm việc 
với huấn luyện viên để đưa ra các quyết định này 
và huấn luyện viên hoặc giám đốc chương trình 
là những người tiếp theo có nhiều khả năng giúp 
ra quyết định về những gì huấn luyện viên và nhà 
cung cấp đã làm việc cùng nhau. Nhìn chung, 
nhà cung cấp có nhiều khả năng có các buổi gặp 
với huấn luyện viên mà không có trẻ em đi cùng, 
để nhận phản hồi tích cực và phản ánh về tiến độ 
hướng tới mục tiêu. Có một số ít nhà cung cấp 

có xu hướng tổ chức các buổi họp có cấu trúc với 
huấn luyện viên của mình, được huấn luyện viên 
của họ quan sát hoặc để huấn luyện viên tìm hiểu 
quan điểm và giá trị văn hóa của họ. Đáng chú ý là 
có khoảng 20% nhà cung cấp cho biết huấn luyện 
viên của họ thường xuyên hoặc gần như luôn làm 
việc với họ mà không có kế hoạch hoặc mục tiêu 
rõ ràng. 

Chúng tôi đã hỏi những người tham gia khảo sát 
xem huấn luyện viên của họ có cung cấp tài liệu 
bằng ngôn ngữ chính của họ hay không và huấn 
luyện viên có nói ngôn ngữ chính của họ hay 
không. Trong số mọi nhà cung cấp nhận huấn 
luyện, 92,1% nói rằng huấn luyện viên của họ cung 
cấp tài liệu bằng ngôn ngữ chính của họ và 89,3% 
cho biết huấn luyện viên giao tiếp bằng ngôn ngữ 
chính của họ. Mặc dù những con số này cao, 
nhưng chúng cho thấy rằng có khoảng 10% nhà 
cung cấp không thể nhận tài liệu hoặc được huấn 
luyện bằng ngôn ngữ chính của họ. Đáng chú ý, 
những người nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh ít có khả năng nhận tài liệu bằng ngôn ngữ 
chính của họ so với mức trung bình. 

Cuối cùng, để hiểu rõ hơn nhu cầu về các cơ hội 
huấn luyện, chúng tôi đã hỏi 1.428 nhà cung cấp 
dịch vụ chưa được huấn luyện trong năm qua để 
biết liệu họ có tham gia vào hoạt động huấn luyện 
hay không nếu có hoạt động huấn luyện. Hai phần 
ba trong số nhà cung cấp này đã trả lời có. Đáng 
chú ý là những huấn luyện viên có mức độ lo lắng, 
trầm cảm và cảm giác choáng ngợp cao hơn đáng 
kể cho biết rằng họ coi việc huấn luyện là một cách 
để nhận hỗ trợ. 

PDG Provider Survey | 2022 
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Cơ hộ i PD chung cho các 
nhà cung cấp ECE 

Để hiểu các cơ hội PD chung dành cho nhà cung 
cấp, ngoài việc huấn luyện, chúng tôi đã hỏi họ 
về các chủ đề mà họ có thể được đào tạo cũng 
như khả năng tiếp cận và sự sẵn có của các cơ 
hội PD.

Chủ đề và Tiện ích củ a Cơ hộ i PD 
Chúng tôi đã hỏi người tham gia về các chủ đề 
mà họ đã được đào tạo, cố vấn hoặc PD trong 
năm qua. Các nhà cung cấp thường nhận được 
PD cho chủ đề quản lý trẻ em có các hành vi 
được coi là thách thức, hỗ trợ tốt hơn các nhu 
cầu đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của trẻ, và 
hiểu được sự thiên vị tiềm ẩn có thể ảnh hưởng 
như thế nào đến các hoạt động của họ. Họ ít có 
khả năng nhận PD khi sử dụng hoặc hiểu điểm 
quan sát của Hệ thống Chấm điểm Đánh giá Lớp 
học (CLASS)9 và huấn luyện dựa trên thực 
hành. Đáng chú ý là người cung cấp dịch vụ 
trong các chương trình không có các suất cho trẻ 
mẫu giáo do tiểu bang tài trợ ít có khả năng nhận 
được PD trong bất kỳ chủ đề nào hơn mức trung 
bình. 

Để hiểu mức độ hữu ích của các chủ đề PD, 
chúng tôi đã yêu cầu nhà cung cấp nhận PD 
trong mỗi chủ đề xếp hạng các tiện ích theo 
thang điểm bốn từ “hoàn toàn không hữu ích” 
đến “cực kỳ hữu ích”. Hầu hết những người 
được hỏi nhận thấy PD trong việc quản lý các 
hành vi thách thức được ghi nhận, hỗ trợ tốt hơn 
các nhu cầu ngôn ngữ và văn hóa đa dạng của 
trẻ và hiểu được sự thiên vị ngầm có thể ảnh 
hưởng như thế nào đến việc chăm sóc trẻ ở mức 
vừa phải hoặc cực kỳ hữu ích (lần lượt là 64%, 
60% và 62%). Đáng chú ý là các chủ đề có nhiều 
khả năng được đánh giá là không hữu ích nhất—
sử dụng phương pháp quan sát CLASS và huấn 
luyện dựa trên thực tiễn—cũng là những chủ đề 
mà nhà cung cấp ít có khả năng nhận được PD 

nhất trong năm qua. Xuyên suốt vai trò của nhà 
cung cấp, các trợ lý nhận thấy PD trong chủ đề 
quản lý hành vi thách thức của trẻ khó được coi là 
hữu ích và tỷ lệ này cao hơn so với nhóm tổng thể 
và các chuyên gia EI/ECSE cũng như những 
người ủng hộ gia đình/khách đến thăm nhà có 
nhiều khả năng thấy PD về chủ đề thành kiến 
ngầm là hữu ích.

Khả năng tiếp cận các cơ hộ i PD
Chúng tôi đã hỏi các nhà cung cấp về tần suất cơ 
hội PD dành cho họ: giá phải chăng, dễ tiếp cận, 
phù hợp với công việc của họ và hữu ích để giảm 
căng thẳng trong công việc, cho phép họ cảm thấy 
thành công và thăng tiến hơn trong công việc. 

Nhìn chung, một phần ba số người được hỏi chỉ 
“đôi khi” nhận thấy cơ hội PD hợp túi tiền. Trợ 
giảng, trợ lý và những người phụ trách các vai trò 
khác ít khi thấy rằng các cơ hội huấn luyện thường 
hoặc hầu như luôn có giá hợp túi tiền. Cơ hội PD 
thường có sẵn cho đa số những người được hỏi. 
Cơ hội PD đôi khi phù hợp với 33% số người được 
hỏi và thường phù hợp với 32% số người được 
hỏi. Đáng chú ý là những người được hỏi có xu 
hướng báo cáo rằng các cơ hội PD đôi khi hoặc 
hiếm khi hữu ích để giảm căng thẳng trong công 
việc. Một phần tư số người được hỏi nhận thấy 
rằng các cơ hội huấn luyện thường giúp họ cảm 
thấy thành công hơn trong công việc, nhưng nhiều 
khả năng họ sẽ nói rằng điều này chỉ thỉnh thoảng 
đúng. Gần một phần ba số người được hỏi báo 
cáo rằng các cơ hội PD đôi khi cung cấp thông tin 
hữu ích để họ thăng tiến trong công việc và 12% 
nói rằng cơ hội huấn luyện không bao giờ cung 
cấp thông tin hữu ích như vậy. 

Những người được hỏi được xác định là người 
châu Á, gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh/o/x, và 
người Mỹ bản địa hoặc người Alaska bản địa, và 
những người thuộc các chương trình không có tài 
trợ của tiểu bang dành cho các vị trí ở cấp mẫu 
giáo, thường nói rằng các cơ hội PD thường xuyên 
hoặc gần như luôn luôn không có giá hợp túi tiền. 

9 CLASS là phép đo lường quan sát để đánh giá chất lượng tương tác giữa giáo viên và trẻ em trong các lớp mầm non. 
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Kết luận và Đề xuất 
Những phát hiện từ Khảo sát Nhà cung cấp PDG 
năm 2022 cung cấp thông tin cực kỳ quan trọng 
về những nhu cầu và cơ hội hiện tại trong các 
chương trình ECE và lực lượng lao động ECE. 
Các phát hiện nhấn mạnh mức độ lo lắng và 
choáng ngợp hiện tại của các nhà cung cấp ECE. 
Các phát hiện cũng cho thấy rằng nhà cung cấp 
dịch vụ có nhu cầu hỗ trợ rộng rãi trong nhiều bối 
cảnh và chương trình và chúng nêu bật những 
điều mà nhà cung cấp thấy hữu ích trong các cơ 
hội huấn luyện và PD. Các kết luận và đề xuất 
sau đây cung cấp thông tin có thể hành động về 
cách triển khai các cơ hội huấn luyện và PD công 
bằng và dễ tiếp cận, có thể được điều chỉnh để hỗ 
trợ phát triển và duy trì lực lượng lao động ECE 
có giá trị và được hỗ trợ tốt, những người sẽ đóng 
góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển của 
các gia đình và con em chúng ta.

1. Các nhà cung cấp đang báo cáo mức độ lo
lắng và trầm cảm cao gắn liền với cảm giác
quá tải và/hoặc không có các kỹ năng cần
thiết để xử lý những hành vi thách thức được
ghi nhận trong lớp học.

Điều quan trọng là phải xác định các phương 
pháp tăng sức khoẻ thể chất và tinh thần tổng thể 
của nhà cung cấp, đồng thời giúp nhà cung cấp 
đạt được các kỹ năng thúc đẩy sự phát triển tích 
cực của trẻ. Những người cung cấp có cảm xúc lo 
lắng, chán nản và choáng ngợp nhiều hơn cũng 
có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc nhận 
hỗ trợ huấn luyện và cố vấn, cho thấy rằng họ sẵn 
sàng hỗ trợ. Mặc dù các nhà cung cấp ECE được 
giao nhiệm vụ thực hiện một trong những công 
việc xã hội quan trọng nhất, đó là nuôi dưỡng các 
thành viên nhỏ tuổi nhất của chúng ta, nhưng họ 
chỉ nhận được một số mức lương thấp nhất và có 
ít phúc lợi. Ngoài ra, phụ nữ và người da màu 
chiếm đa số trong các vai trò của nhà cung cấp 
ECE và do đó phải đối mặt với các rào cản và bất 

bình đẳng mang tính hệ thống, được tổ chức 
hóa.10 Tất cả những điều này cho thấy rằng cần
phải thực hiện thay đổi để hỗ trợ tốt hơn các nhà 
cung cấp ECE trong nhiều lĩnh vực và ở cấp độ 
chương trình, cấu trúc và xã hội. Bao gồm: 

Bồi thường tốt hơn bao gồm phúc lợi sức 
khỏe và lợi ích 

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức 

khỏe thể chất và tinh thần và hỗ trợ sức khỏe 
thể chất và tinh thần tại nơi làm việc 

Một hệ thống giáo dục và các chương trình 

PD uy tín, bao gồm hỗ trợ tài chính cũng như 
thời gian có lương để được đào tạo và chăm 
sóc trẻ em trong quá trình đào tạo 

Hỗ trợ cho mọi kiểu vai trò của nhà cung 
cấp và các kiểu chương trình ECE, bao gồm 
nhân viên cấp quản lý, nhân viên giảng dạy, 
nhân viên gắn kết gia đình và chuyên gia 

Hỗ trợ có sẵn ở các định dạng phù hợp về 

văn hóa và ngôn ngữ để đảm bảo quyền tiếp 
cận công bằng cho các nhà cung cấp ECE từ 
nhiều nguồn gốc khác nhau. 

2. Các nhà cung cấp cần có hỗ trợ tốt hơn để 
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển tích cực
của mọi trẻ em mà họ chăm sóc ngay cả khi
các hành vi và nhu cầu của trẻ được coi là
thách thức.

Gần 20% người giữ trẻ trả lời khảo sát nói với 
chúng tôi rằng họ đã yêu cầu trẻ rời khỏi hoặc 
tạm dừng dịch vụ chăm sóc vì chương trình 
không thể đáp ứng nhu cầu của trẻ, từ đó ước 
tính rằng có khoảng 735 trẻ được yêu cầu rời 
khỏi dịch vụ chăm sóc. Trẻ em là người da đen 
hoặc người Mỹ gốc Phi có khả năng bị yêu cầu 
rời khỏi nơi chăm sóc nhiều hơn. Phần lớn các 
nhà cung

10 Gillispie, C., Codella, C., Merchen, A., David, J., & Cappo, A. (2022). Công bằng trong chăm sóc trẻ em là công việc của mọi người. Tổ chức Ủy thác Giáo dục & Phòng Thương mại Hoa Kỳ. 
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cấp cho biết rằng họ đã yêu cầu trẻ rời đi vì 
họ không thể đáp ứng nhu cầu hỗ trợ hành vi 
của trẻ hoặc do hành vi của trẻ gây nguy hiểm 
cho những trẻ khác. Kết hợp những nguyên 
nhân đó với nhau, những phát hiện này cho 
thấy cần có một số thay đổi như sau:

Ưu tiên tăng cường và củng cố đào tạo, cố 
vấn và hỗ trợ huấn luyện liên tục trên toàn hệ 
thống để cá nhân hóa chương trình và bao 
gồm mọi trẻ em trong lớp học. Các nhà cung 
cấp nói với chúng tôi rằng các cơ hội PD của 
họ thường tập trung nhiều nhất vào việc quản 
lý hành vi thách thức được ghi nhận trong lớp. 
Hơn nữa, nhà cung cấp có xu hướng đánh giá 
cao các khóa đào tạo này về mặt tiện ích. Có 
tỷ lệ cao những người cung cấp dịch vụ liên 
tục cảm thấy quá tải và tỷ lệ trẻ em bị yêu cầu 
rời khỏi dịch vụ chăm sóc cho thấy rằng nên 
tăng cường các khóa đào tạo, kèm theo các 
hỗ trợ triển khai—chẳng hạn như huấn luyện, 
tư vấn và hỗ trợ đồng đẳng—để tăng hiệu quả 
cho hoạt động của người cung cấp dịch vụ.

Cần tập trung nhiều hơn vào việc giúp nhà 
cung cấp nhận ra sự thiên vị tiềm ẩn, để 
cải thiện khả năng hỗ trợ trẻ em có xuất 
thân đa dạng và có nhiều khả năng thay 
đổi cách thực hiện dịch vụ. Sáu mươi phần 
trăm số nhà cung cấp cho biết rằng họ đã 
được đào tạo để hỗ trợ tốt hơn các nhu cầu 
văn hóa và ngôn ngữ của trẻ em có xuất thân 
đa dạng và nhận ra các thành kiến ngầm ảnh 
hưởng thế nào đến hoạt động thực tiễn. Hơn 
nữa, họ có xu hướng đánh giá cao các khóa 
đào tạo này về tmặt iện ích. Vì vậy, các nhà 
cung cấp sẵn sàng tham gia những chủ đề 
này. Việc tăng phạm vi đào tạo và hiệu quả 
thực tiễn của chúng là rất quan trọng. 

Chúng tôi cần hiểu rõ hơn về những điều 
đang hiệu quả đối với các nhà cung cấp và 
chương trình có khả năng chăm sóc trẻ em. 
Những người cung cấp dịch vụ trong các 
chương trình dành cho gia đình và tại nhà ít có 
khả năng yêu cầu trẻ em rời khỏi chương trình 
của họ. Điều quan trọng là phải hiểu những gì có 
thể xảy ra trong các chương trình cho phép tất 
cả trẻ em được nhận dịch vụ hỗ trợ chăm sóc. 

Quan điểm của các gia đình cần được đưa 
vào nỗ lực đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có 
mặt tại lớp học. Một nghiên cứu gần đây về các 
gia đình có con được yêu cầu rời khỏi dịch vụ 
chăm sóc đã thể hiện rõ rằng các gia đình sẽ 
gánh chịu gánh nặng lớn khi điều này xảy ra.11 
Các gia đình cũng đưa ra những câu chuyện về 
mối quan hệ hợp tác thành công giữa họ và các 
nhà cung cấp dịch vụ để tìm ra thỏa thuận giúp 
con của họ hòa nhập, và đề xuất cách mở rộng 
những nỗ lực đó. Việc gia đình tham gia nhiều 
hơn vào việc lập kế hoạch PD và hỗ trợ cho nhà 
cung cấp, và hỗ trợ cho những gia đình khác 
trong tình huống tương tự, sẽ làm tăng khả năng 
thành công của những nỗ lực này. 

3. IECMHC có thể là cách đặc biệt hiệu quả để
nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất của
nhà cung cấp và khả năng họ hỗ trợ TẤT CẢ
trẻ em và gia đình của họ. Nghiên cứu hỗ trợ
tính hiệu quả của IECMHC trong việc giúp đỡ nhà
cung cấp dịch vụ và gia đình nhằm hỗ trợ sự tăng
trưởng và phát triển tích cực của trẻ. Nếu người
cung cấp dịch vụ cảm thấy bớt căng thẳng hơn
trong lớp học thì cảm giác lo lắng và trầm cảm của
họ có thể giảm đi. Ngoài ra, IECMHC không chỉ
thu hút các nhà cung cấp ECE mà còn thu hút gia
đình của trẻ tham gia vào chương trình. Điều này
rất quan trọng vì những người cung cấp dịch vụ
thường xem gia đình là rào cản đối với khả năng
họ hỗ trợ những trẻ em có hành vi được coi là thử
thách.

11 Burton, M., Green, B. L., Houser, C., Lau, S., Ordonez Rojas, D., Richardson, A., & Rodriguez, L. (2022, tháng 7). Trải nghiệm của các gia đình về việc đình chỉ và bị yêu cầu rời khỏi cơ sở 
chăm trẻ: Thông điệp xây dựng môi trường hòa nhập hơn. Báo cáo được nộp cho Bộ phận Giáo dục Mầm non của Oregon. 
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Để IECMHC đạt hiệu quả tối đa khi giảm bớt 
những thách thức hiện tại đối với nhà cung cấp 
ECE, các đề xuất sau đây cần được đáp ứng: 

Cần mở rộng các dịch vụ IECMHC để chúng 
sẵn có rộng rãi hơn cho các nhà cung cấp ở 
nhiều vai trò và bối cảnh khác nhau. Chưa đến 
một phần tư số nhà cung cấp ECE có quyền 
truy cập hoặc làm việc với MHC trong năm 
qua. Nhà cung cấp làm việc trong các chương 
trình được hỗ trợ ít nhất một phần bởi quỹ 
công (ví dụ: chương trình Head Start, EI/ECSE 
và Vườn ươm Cứu trợ) có nhiều khả năng tiếp 
cận MHC nhất, còn những người có ít khả 
năng nhận tài trợ hơn (ví dụ: trung tâm cộng 
đồng và chăm sóc tại gia đình hoặc tại nhà) lại 
ít có khả năng tiếp cận như vậy nhất. Chủ sở 
hữu các chương trình cũng có khả năng tiếp 
cận IECMHC ít hơn. Hơn 50% nhà cung cấp 
cũng chỉ ra rằng việc thiếu chuyên gia tư vấn 
và/hoặc thời gian chờ lâu để nhận được dịch 
vụ EI/ECSE là rào cản khiến họ không thể hỗ 
trợ tất cả trẻ em. Đáng chú ý, luật gần đây của 
Oregon đã cung cấp các nguồn lực để thiết kế 
và triển khai hệ thống IECMHC trên toàn tiểu 
bang; công việc này, do ELD phụ trách, hiện 
đang trong giai đoạn lập kế hoạch và bắt đầu 
triển khai vào năm 202312

Các dịch vụ IECMHC cũng phải được điều 
chỉnh để đáp ứng các nhu cầu văn hóa, 
ngôn ngữ và phát triển của trẻ em và gia 
đình. Trong những báo cáo khác, chúng tôi đã 
hỏi các gia đình có xuất thân khác nhau về 
những rào cản khi tìm dịch vụ chăm sóc trẻ,  

họ cho biết rằng việc tìm dịch vụ chăm sóc đáp 
ứng được khía cạnh văn hóa và ngôn ngữ là vô 
cùng quan trọng đối với họ nhưng lại rất khó 
khăn.13 Hơn nữa, hành vi của trẻ em từ các 
nhóm thiểu số truyền thống có nhiều khả năng bị 
coi là cực đoan hơn hành vi của trẻ em từ các 
nhóm đa số truyền thống.14 Cần đảm bảo rằng 
mọi dịch vụ ECE đáp ứng nhu cầu của các gia 
đình đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau và nhận 
ra tác động của hành vi phân biệt đối xử mang 
tính cấu trúc là rất quan trọng đối với sự bình 
đẳng và quá tình tạo kết quả tích cực.

4. Huấn luyện dường như là một phương 
pháp nhận PD được chấp nhận và mong 
muốn của nhiều nhà cung cấp và môi trường 
dịch vụ. Tuy hiện tại chưa có đến 30% nhà cung 
cấp đang được huấn luyện, nhưng đại đa số 
nhấn mạnh rằng họ sẽ tham gia huấn luyện nếu 
có cơ hội. Cả báo cáo của nhà cung cấp và của 
huấn luyện viên đều cho thấy rằng họ đang tham 
gia vào một loạt hoạt động huấn luyện mang tính 
hỗ trợ, tích cực, đề xuất quan hệ hợp tác. Hơn 
nữa trên thực tế, nhà cung cấp có mức độ căng 
thẳng cao hơn, tức là người cho biết họ sẽ tham 
gia huấn luyện, cho thấy việc huấn luyện được 
coi là một hỗ trợ tiềm năng tích cực. Để huấn 
luyện (chẳng hạn như IECMHC là một kiểu huấn 
luyện) đạt hiệu quả tối đa, chúng tôi xin đề xuất 
những điều sau:

Thực hiện các thay đổi cấu trúc để tăng thêm 
thời gian và cơ hội huấn luyện. Đa số nhà 
cung cấp chỉ gặp huấn luyện viên của họ mỗi 
tháng một lần trong vòng chưa đầy một giờ và đa 
số huấn luyện viên báo cáo rằng họ có thể dành 
ít hơn 25% thời gian làm việc của mình cho việc 
huấn luyện. Những thay đổi có thể bao gồm thuê 
thêm người thay thế để những người cung cấp  

12 Rodriguez-JenKins, J., Mitchell, L., Tremaine, E., Green, B., Dupee, A., Ordonez Rojas, D., Lau, S., Monroy, J. (2022). Tập trung vào Bình đẳng Chủng tộc: Cân nhắc Thiết kế cho Chương trình 
Tư vấn Sức khỏe Tâm lý Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ Toàn Tiểu bang Oregon (IECMHC). Trung tâm Cải thiện Dịch vụ Trẻ em và Gia đình, Trường Công tác Xã hội, Đại học Bang Portland. [Báo cáo 
cuối cùng cho Bộ Giáo dục Oregon: Bộ phận Giáo dục Mầm non]. 
13 Burton, M., Green, B.L., Houser, C., Joseph, R., Lau, S., Ordonez-Rojas, D., Reyes, N., Richardson, A ., Rodriguez, L. & Salazar-Robles , S., (2022, tháng 7). Điều trần từ các gia đình về việc: 
(1) Đình chỉ và yêu cầu dừng nhận dịch vụ chăm trẻ mầm non; (2) tiếp cận dịch vụ chăm trẻ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi của Oregon; và (3) Hỗ trợ chăm sóc hòa nhập cho các gia đình 
LGBTQIA+. Báo cáo được nộp cho Bộ phận Giáo dục Mầm non của Oregon. 
14 Gilliam, W. S., Maupin, A. N., Reyes, C. R., Accavitti, M., & Shic, F. (2016). Liệu thành kiến ngầm của nhà giáo dục mầm non về giới tính và chủng tộc có liên quan đến các kỳ vọng về hành 
vi và khuyến nghị đình chỉ và yêu cầu rời khỏi trường mầm non hay không. Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em tại Đại học Yale, 9(28), 1-16.
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làm huấn luyện viên nhưng muốn trở thành 
huấn luyện viên, điều này cho thấy có rất 
nhiều huấn luyện viên tiềm năng. Điều quan 
trọng là các nhà cung cấp này cho biết họ sẽ 
cần những đào tạo và hỗ trợ như thời gian 
nghỉ làm và được chăm sóc trẻ em để có 
thể tham gia khóa đào tạo đó. Hơn nữa, 
bên cạnh việc đào tạo để xây dựng các mối 
quan hệ huấn luyện, các cơ hội PD dành cho 
huấn luyện viên cần kèm theo chú trọng 
nhiều hơn vào việc triển khai huấn luyện 
và các nguyên tắc học tập dành cho 
người lớn.

Cơ hội trở thành huấn luyện viên phải 
được phân bổ công bằng giữa các nhà 
cung cấp với nhiều nguồn gốc chủng tộc, 
dân tộc và ngôn ngữ. Điều này sẽ tăng khả 
năng tiếp cận huấn luyện bằng nhiều ngôn 
ngữ và phù hợp với các nền văn hóa khác 
nhau, như đã đề xuất ở trên.  

5. Có thể cần tăng ngân sách của tiểu bang 
để đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi và 
công bằng nhất đối với các hỗ trợ dành cho 
nhà cung cấp ECE được đề xuất ở trên. ELD 
hiện đang đầu tư vào một số hệ thống, chẳng 
hạn như tăng khả năng tiếp cận với IECMHC và 
huấn luyện cố vấn, cho các chương trình ECE 
nhận tài trợ của tiểu bang (chẳng hạn như OPK 
và Preschool Promise). Hơn nữa, các kết quả 
khảo sát đã chứng minh rằng nhà cung cấp 
trong các chương trình truyền thống nhận được 
ít nhất một số tài trợ của liên bang hoặc tiểu 
bang thường có nhiều khả năng tiếp cận nhiều 
loại hỗ trợ hơn. Ví dụ, những người cung cấp 
dịch vụ trong các chương trình Head Start có 
nhiều khả năng được huấn luyện nhất và những 
người trong các chương trình Head Start, EI/
ESCE, và Vườn ươm cứu trợ có nhiều khả năng 
tiếp cận MHC nhất. Mặc dù các chương trình do 
liên bang và tiểu bang tài trợ này được thiết kế

15 Các khóa đào tạo và PD cụ thể về văn hóa được thiết kế hoặc điều chỉnh cho phù hợp với thành viên của cộng đồng được phục vụ; phản ánh giá trị, niềm tin, thực tiễn và thế giới quan của cộng 
đồng được phục vụ; được cung cấp bằng ngôn ngữ ưu tiên của cộng đồng đang phục vụ; và được lãnh đạo và bố trí nhân viên bởi những người phản ánh các cộng đồng được phục vụ. 

lớp học thông thường có thể tương tác với huấn 
luyện viên của họ, cung cấp thời gian có 
lương ngoài giờ học để huấn luyện viên và 
người cung cấp gặp nhau, đồng thời tạo thêm cơ 
hội cho huấn luyện viên làm việc với những 
người cung cấp dịch vụ trong lớp học của họ. 

Huấn luyện phù hợp và cụ thể về mặt văn hóa 
và ngôn ngữ phải được cung cấp cho các 
nhà cung cấp và các loại hình chăm sóc. Tuy 
giáo viên chính có khả năng được huấn luyện 
nhiều nhất, nhưng các thành viên khác của 
nhóm giảng dạy trên lớp, chẳng hạn như người 
trợ lý và hỗ trợ, ít có khả năng được nhận huấn 
luyện hơn các nhà cung cấp khác. Để đạt hiệu 
quả tối đa, mọi thành viên của đội ngũ giáo viên 
nên tham gia các hoạt động và hành vi giống 
nhau. Tương tự như vậy, những người cung cấp 
dịch vụ trong một số kiểu cơ sở, chẳng hạn như 
chăm sóc tại nhà và tại gia đình và tại trường 
mầm non nằm trong các trường K-12, ít có khả  
năng được huấn luyện hơn. Để đảm bảo quyền 
tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực, tất cả nhà 
cung cấp nên nhận được huấn luyện. 

Việc huấn luyện phải được cung cấp bằng 
ngôn ngữ chính của nhà cung cấp và cụ thể 
về mặt văn hóa.15 Những người nói các ngôn 
ngữ khác ngoài tiếng Anh ít có khả năng tiếp 
nhận tài liệu bằng ngôn ngữ chính của họ hơn 
mức trung bình. Tình trạng này phải được khắc 
phục. Khi chúng tôi hỏi nhà cung cấp xem họ có 
muốn trở thành huấn luyện viên hay không, 
những người trả lời có là những người đại diện 
cho nhiều nền tảng ngôn ngữ và văn hóa khác 
nhau. Điều này chứng tỏ rằng có một nhóm ứng 
viên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cần lực lượng 
huấn luyện đa dạng.

Để tăng khả năng huấn luyện, hãy tăng số 
lượng huấn luyện viên trong mọi chương 
trình. Một phần tư số nhà cung cấp hiện không 
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để phục vụ trẻ em và gia đình dễ bị tổn 
thương (ví dụ: những người có thu nhập thấp, 
trẻ em bị khuyết tật phát triển hoặc có nhu 
cầu y tế mãn tính, trẻ em có cha mẹ có nguy 
cơ trở nên bạo hành), không có đủ suất trong 
các chương trình này để phục vụ cho tất cả 
các trẻ em và gia đình này. Do đó, việc mở 
rộng một số nguồn lực do tiểu bang cung cấp, 
bên cạnh các chương trình đang được tiểu 
bang tài trợ, sẽ giúp tăng phạm vi tiếp cận 
các nguồn lực. 

Hệ thống Giáo dục Mầm non Oregon tiếp tục đối 
mặt với một số thách thức chưa từng có kể từ 
năm 2020, với sự bùng phát đại dịch và những 
ảnh hưởng liên quan đến lực lượng lao động và 
chương trình ECE. Những thách thức mới này 
bổ sung và làm trầm trọng thêm các vấn đề đã 
tồn tại từ lâu mà lĩnh vực ECE phải đối mặt, 
chẳng hạn như tiền lương và phúc lợi cho nhân 
viên thấp trong quá khứ và tỷ lệ đình chỉ học tập 
và đuổi học gia tăng. Trước những thách thức 
này, các nhà lãnh đạo Oregon đã tiếp tục ưu tiên 
giáo dục mầm non trong luật pháp và các ưu tiên 
tài trợ và đã đạt được một số tiến bộ vững chắc 
ban đầu trong việc giải quyết những vấn đề này. 
Những phát hiện được trình bày ở đây cho thấy 
nhu cầu mở rộng và liên tục thay đổi hệ thống để 
hỗ trợ đầy đủ và phù hợp với lực lượng lao động 
là điều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và 
phát triển tích cực của con em chúng ta. 




