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Dịch Vụ Cho Trẻ Em FKA là một cơ quan được chính phủ tài trợ 
nhằm giúp đỡ tất cả các nhà trẻ. Việc hỗ trợ này sẽ giúp cho các 
nhân viên nhà trẻ cung ứng các chương trình giữ trẻ đáp ứng phù 
hợp với những nhu cầu về ngôn ngữ và văn hóa sắc tộc của trẻ em.   
 
Nhà trẻ mà quí vị đang sử dụng rất muốn biết nhiều hơn về văn hóa 
sắc tộc và ngôn ngữ của quí vị và mong muốn có sự chấp thuận của 
quí vị để họ có thể liên lạc với Dịch Vụ Cho Trẻ Em FKA và sử dụng 
việc hỗ trợ nhằm giúp họ cung cấp một chương trình đáp ứng được 
những nhu cầu của con em của quí vị. Việc hỗ trợ này sẽ gồm có:  
 
 

Nhân viên Song ngữ 
 
Là nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quí vị sẽ đến nhà trẻ để giúp cho 
quí vị và con em quí vị bằng cách:  

 
•  Trấn an con em quí vị bằng tiếng mẹ đẻ của con em quí vị  

rằng quí vị sẽ trở lại.  
 
•  Sử dụng tiếng mẹ đẻ và giúp đỡ con em của quí vị học hỏi 

tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai bằng cách luôn luôn nói 
chuyện với chúng bằng tiếng mẹ đẻ.  

 
•  Nếu con em quí vị khóc và sợ hải, nhân viên song ngữ có thể 

giúp đỡ dỗ dành và ổn định con em quí vị vào trong môi 
trường mới.  

 
•  Giúp đỡ các nhân viên nhà trẻ hiểu được những hành xử về 

văn hóa sắc tộc và giá trị của quí vị bao gồm các ý thích về 
thức ăn, những thói quen đi cầu và đi ngủ của con em quí vị. 

 
•  Giúp con em quí vị thân thiện với nhân viên nhà trẻ và các trẻ 

em khác.  
 

•  Thông dịch cho nhân viên nhà trẻ để họ có thể giải thích các 
chính sách và thủ tục về nhà trẻ cho quí vị hiểu và để quí vị có 
thể truyền đạt những điều quí vị cần nói.  

 
 

Chuyên viên Cố vấn của Dịch Vụ Cho 
Trẻ em 
 

Các Chuyên viên Cố vấn của Dịch Vụ Cho Trẻ em sẽ làm việc 
với nhân viên nhà trẻ và các nhân viên song ngữ để giúp họ triển 
khai các chương trình phù hợp với văn hóa sắc tộc bằng cách  

•  Giúp đỡ nhân viên nhà trẻ và các Nhân viên Điều động 
Hỗ trợ Trọn gói (ISF) hiểu được nền văn hóa sắc tộc của 
con em và gia đình quí vị.  

•  Cung cấp việc tiếp cận với các nguồn tài nguyên và thông 
tin phù hợp với văn hóa sắc tộc.  

•  Làm việc với nhân viên nhà trẻ để triển khai các chương 
trình trọn gói nhằm giúp đỡ con em và gia đình có nguồn 
gốc sắc tộc khác nhau.  

•  Cung cấp việc hỗ trợ liên tục cho các Nhân viên Song 
ngữ nhằm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.   

 

Vai trò của Nhân viên Điều động Hỗ 
trợ Trọn gói 
 
Dịch vụ Cho Trẻ em FKA cung cấp việc hỗ trợ ngắn hạn. Nhân 
Viên Song ngữ sẽ không thể giúp đỡ con quí vị trong suốt thời 
gian ở nhà trẻ. Đó là phần hành của các nhân viên nhà trẻ, họ sẽ 
giúp đỡ liên tục cho con em quí vị. Họ sẽ thực hiện nhiệm vụ này 
với sự giúp đỡ của Nhân Viên Điều động Hỗ trợ Trọn gói (gọi tắt 
là ISF).  

Nhân Viên Điều động Hỗ trợ Trọn gói không do Dịch vụ Cho Trẻ 
em FKA thuê mướn, mà họ được thuê mướn bởi một cơ quan 
trong cộng đồng và họ chịu trách nhiệm cung cấp sự hỗ trợ lâu 
dài cho nhà trẻ trong khi có sự hỗ trợ của Dịch Vụ Cho Trẻ Em 
FKA và sau khi sự hỗ trợ này chấm dứt.  

 


