PAG-AARAL SA HALAGA NG KALIDAD NG CALIFORNIA
OPORTUNIDAD
Ang layunin ng pag-aaral sa Halaga ng Kalidad ng California ay upang
makatulong na ipaalam kung paano pagtitibayin ang mga rate ng pagreimburse sa hinaharap sa loob ng estado. Ang mga resulta mula sa pagaaral na ito ay ibabahagi sa California Rate Reform and Quality
Workgroup pati na rin sa Child Care Providers United (CCPU) - California
Joint Labor Management Committee. Sa nakaraan, ang mga rate ng pagreimburse ay naitakda batay sa presyo sa merkado ng pangangalaga sa
bata – kung ano ang maaaring singilin ng mga provider, at kayang
bayaran ng mga pamilya - ngunit ang pamamaraan na iyon ay nagsasali
sa mga pagkabigo at hindi pagkakapantay - pantay ng merkado ng
pangangalaga sa bata. Ang pagtukoy sa totoong halaga ng pagbibigay ng
de-kalidad na pangangalaga sa bata ay kritikal sa pagtugon sa
kakulangan ng pagpondo ng sistema at paglipat sa mga rate ng pagreimburse na binigyang impormasyon ng gastos ng pangangalaga.

▪

▪

maging patas sa mga provider at suportahan ang kanilang
kakayahan upang mabayaran ang buong gastos ng pagpapatupad
at pagpapabuti ng kalidad.
gamitin ang mga pampublikong mapagkukunan nang matalino at
mahusay.

PAKIKIPAG-UGNAYAN
Ang P5FS ay nakikipagtulungan sa Kagawaran ng Panlipunang mga
Serbisyo ng California, Kagawaran ng Edukasyon, Child Care Provider
United, pati na rin ang iba pang mga kaakibat sa estado at rehiyon upang
matiyak na ang pag - aaral ay binibigyang impormasyon ng mga
magkakaibang pananaw ng komunidad ng pangangalaga sa bata. Upang
mabawasan ang pasanin sa mga provider at upang mapalaki ang mga
pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan, ang pag-aaral ay may
kasamang maraming pagkakataon para sa mungkahi ng provider, tulad
ng pagkakadetalye sa ibaba.

PAMAMARAAN
Pinangungunahan nina Jeanna Capito at Simon Workman ng Prenatal to
Five Fiscal Strategies (P5FS) at suportado ng mga pribadong pundasyon,
ang pag-aaral sa Halaga ng Kalidad ng California ay isinasagawa ng isang
pangkat ng sistema, programa, at mga pampinansyal na eksperto na
may karanasan na nagtatrabaho sa maraming estado at komunidad sa
antas ng programa at polisiya. Ang P5FS ay nakikipagtulungan din sa
Agile Visual Analytics Lab (Aval) sa UCLA Luskin School of Public Affairs
upang magbigay ng suporta sa pagsusuri ng impormasyon sa pag-aaral.
Ang independiyenteng proyektong ito ay magbibigay ng impormasyon
na hinihimok ng impormasyon at walang pinapanigan na impormasyon
upang suportahan ang pagpapaunlad ng isang modelo ng pagtatantya
ng halaga na maaaring magamit ng maraming mga nasasakupan upang
magbigay impormasyon sa mga rate ng pag-reimburse, polisiya, at
adbokasiya.
Ang pag-aaral sa halaga ng kalidad ay may apat na pangunahing
bahagi:

Engage Constituents
Gather Input and Collect Data
Develop Cost Model
Run Scenarios to support Rate Setting
Ang P5FS na pamamaraan ay ginagabayan ng ilang mga pundasyonal na
prinsipyo, partikular na ang maagang pag-aalaga at sistema ng
edukasyon ay kailangang:
▪
gumana para sa lahat ng mga bata at pamilya, lalo na sa mga taong
pinakamalayo mula sa pagkakataon.
▪
bayaran ang mga nagtatrabaho sa isang antas na nagbibigay-daan
para sa pinansiyal na katatagan at kinikilala ang mga kritikal na
papel na ginagampanan nila sa buhay ng ating pinakabatang mga
bata.
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Ang isang pangunahing bahagi ng proyekto ay ang koleksyon ng
pinansyal at programatikong impormasyon mula sa lahat ng mga uri ng
mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa buong California (kabilang
ang mga sentro ng pangangalaga sa bata, mga tahanan ng pangangalaga
sa bata ng pamilya, mga tribal na programa, at pamilya, kaibigan at
kapitbahay na mga provider na hindi kailangan ng lisensya). Ang P5FS ay
mamamahagi ng isang online na survey, mga nangungunang focus group
para sa provider, at nakikibahagi sa mga harapang panayam.
Ang mungkahi at impormasyon sa programa ay magbibigay
impormasyon sa mga modelo ng pagtatantya ng gastos na maaaring
magamit upang maunawaan ang mga gastos at kita para sa iba't ibang
mga uri ng programa, at upang matantya ang gastos sa bawat bata o
bawat pamilya na may mga pagkakaiba-iba sa uri ng programa,
lokasyon, at edad ng bata na pinaglilingkuran. Ang impormasyon ng
indibidwal na programa ay mananatiling kumpidensiyal at hindi
ibabahagi sa labas ng pangkat ng pag-aaral.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
Upang matuto nang higit pa tungkol sa pag-aaral at sa mga paraan na
maaari kang makibahagi at magbahagi ng iyong mungkahi, mangyaring
bumisit sa www.prenatal5fiscal.org/california.
Upang direktang makipag-ugnayan sa pangkat ng pag-aaral ng P5FS
mangyaring mag-email sa california @prenatal5fiscal.org o mag-iwan
sa amin ng mensahe sa (818) 275-0048.
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