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NGHIÊN CỨU CHI PHÍ GIỮ TRẺ LÀ GÌ?

Nghiên cứu này sẽ thu thập thông ¬tin về tài chính và chương
trình từ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở Washington để
phát triển một mô hình ước tính chi phí. Mô hình này sẽ giúp
hiểu được chi phí thực sự cần để cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất
lượng cao ở Washington là bao nhiêu. Nghiên cứu sẽ xem xét
tác động của các yêu cầu về cấp phép và chất lượng cũng
như các đặc tính khác nhau của chương trình để hiểu được sự
khác nhau trong chi phí giữ trẻ.
Mô hình chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp
thông tin về chính sách hỗ trợ chi phí giữ trẻ trong tương lai,
bao gồm cả việc thiết lập tỷ lệ hỗ trợ chi phí giữ trẻ ở cấp tiểu
bang và địa phương. Một điều quan trọng nữa là nó giúp ước
tính các nguồn tài trợ trong tương lai cần thiết để hỗ trợ một hệ
thống giữ trẻ đa dạng và bền vững cho trẻ dưới 12 tuổi. Nghiên
cứu cũng sẽ được sử dụng như một phần của báo cáo gửi đến
cơ quan lập pháp vào tháng 11 năm 2022.

TẠI SAO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ TRẺ
NÊN THAM GIA?

Để nghiên cứu chi phí giữ trẻ này thành công, chúng tôi cần
thông tin từ những bên liên quan. Chúng tôi bắt buộc phải thu
thập dữ liệu từ những người đang thực hiện công việc này để
giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu chi phí thực sự cần
để cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao là bao nhiêu và các
nguồn lực hiện tại có thể trang trải chi phí đó trong bao lâu.

TÔI SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU CHIA SẺ THÔNG TIN GÌ?

Các chương trình có hai cách để tham gia vào nghiên cứu:
1. Một cuộc khảo sát trực tuyến. Bạn sẽ được yêu cầu chia
sẻ thông tin chi tiết về các chi phí chính của mình, bao
gồm tiền lương, phúc lợi, và tiền mặt bằng (thuê hoặc thế
chấp), cũng như các -đặc tính của chương trình bao gồm
mô hình nhân sự (số lượng nhân viên của bạn), và độ tuổi
của trẻ được phục vụ. Bản khảo sát sẽ được dịch sang
nhiều ngôn ngữ và dễ dàng truy cập trên thiết bị di động
và máy tính để bàn. Chúng tôi muốn thu thập thông tin từ
nhiều nhà cung cấp nhất có thể và muốn tạo điều kiện để

2.

bạn có thể gửi phản hồi một cách dễ dàng.
Một cuộc phỏng vấn ảo. Bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ các
chi tiết trong ngân sách của mình, để chúng tôi hiểu rõ hơn
về các chi phí (hóa đơn) và thu nhập của bạn từ chương
trình giữ trẻ của bạn. Cuộc phỏng vấn cũng sẽ thu thập
thông tin về các chi phí có liên quan đến tiêu chuẩn chất
lượng (Early Achievers, NAEYC, v.v.) và tạo cơ hội để thảo
luận về các chi phí dự kiến để vận hành ở chất lượng cao
hơn.

Để duy trì tính bảo mật, tất cả thông tin đều sẽ được thu thập
¬và phân tích bởi Prenatal to Five Fiscal Strategies. Chỉ những
bản tóm tắt thông tin tổng hợp mới được chia sẻ nhằm mục
đích thiết lập mô hình chi phí.

AI LÀ NGƯỜI DẪN DẮT NGHIÊN CỨU NÀY?

Lực lượng Hợp tác Giữ trẻ Washington (Washington Child
Care Collaborative Task Force), hợp tác với Bộ Thương mại,
Bộ ¬Thanh niên, Trẻ em và Gia đình, Khởi đầu Tốt nhất cho
Trẻ (Best Start for Kids) của Quận King, và Bộ Giáo dục và Học
tập sớm (Deparment of Early Education and Learning) của Seattle đang hợp tác trong nghiên cứu chi phí giữ trẻ này.
Nghiên cứu đang được thực hiện bởi Prenatal to Five Fiscal
Strategies, do Jeanna Capito và Simon Workman đứng đầu.
Jeanna từng là một nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ với kinh nghiệm giữ trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ lớn hơn thông qua cả
các cơ sở tư nhân và phi lợi nhuận và các chương trình Head
Start and Early Head Start được tài trợ. Sự nghiệp của Simon
tập trung vào việc giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu
được sự cần thiết trong việc tăng cường đầu tư công vào công
tác giữ trẻ và ông cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một
chương trình giữ trẻ phi lợi nhuận phục vụ các trẻ em và gia
đình có thu nhập thấp.
Ngoài ra, một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại nhà,
trung tâm giữ trẻ và giữ trẻ ở độ tuổi đi học gồm ¬từ khắp tiểu
bang cũng đã được yêu cầu cùng chung tay để giúp hướng
dẫn cho nghiên cứu và cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực tế
xuyên suốt nghiên cứu. Những người thực hiện công việc này
phải là trung tâm của nghiên cứu này.
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