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Vươn tới toàn diện trong giáo dục mầm non
Chất Lượng Thủ Đô đã được đưa ra để nâng cao và san bằng các tiêu chuẩn chất lượng
trên toàn hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ trên toàn thành phố.

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO

NGƯỜI LÀM CHUYÊN MÔN

GIA ĐÌNH VÀ
CỘNG ĐỒNG

Mục đích: Để cung cấp thông tin hữu hiệu, liên kết hỗ trợ cho tổ chức giáo dục để tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng
dựa trên nghiên cứu và mục tiêu cải thiện thông qua sự phối hợp giữa các gia đình, các tổ chức phát triển trẻ em,
OSSE và các cơ quan phục vụ trẻ em và gia đình công cộng và tư nhân khác.
Cải thiện điều kiện làm việc và
tinh thần làm việc của nhân viên

Cải thiện môi trường chăm
sóc và học tập

Phấn đấu cải thiện sức khỏe trẻ em
và giúp các em sẵn sàng đi học

Thu hút gia đình và
cộng đồng

Tham gia vào các cơ hội học
tập sớm

Cải thiện thời gian lưu giữ nhân viên
Cải thiện thực tiễn kinh doanh

Đánh giá cao sự đa dạng của nhân viên, gia đình và trẻ em

Nâng cao chất lượng chương trình

Cải thiện thực hành phản xạ

Giao tiếp với các nhà lãnh đạo và
những người làm chuyên môn

Có các chiến lược phù hợp với từng
em để giúp các em tham gia

Cải thiện sức khỏe tinh
thần về mặt tình cảm và
xã hội cho trẻ em

Tăng cường cơ hội kinh tế
và ổn định tài chính cho các
nhà cung cấp và gia đình

Cải thiện thành tích giáo dục
cho các nhà cung cấp

TÁC ĐỘNG DÀI HẠN
Đảm bảo tất cả trẻ em trong thành phố được nhận dịch vụ giáo dục và giáo
dục mầm non công bằng và có chất lượng và cải thiện triển vọng cho trẻ nhỏ,
gia đình các em và cộng đồng nơi các em sinh sống.

