
Tất Cả Về Capital Quality

Capital Quality là một Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng (QRIS, Quality Rating and 
Improvement System) trong các cơ sở chăm sóc trẻ được cấp phép ở Quận Columbia. Hệ thống này 
cho phép các gia đình đánh giá và so sánh chất lượng của các chương trình trên toàn Quận và đưa ra 
quyết định có đầy đủ thông tin về nơi mà họ sẽ ghi danh cho con em mình.
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Tại sao chất lượng chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non lại quan trọng?

Chất lượng của chương trình học tập mầm non là một phần rất quan trọng trong việc mang tới cho trẻ những trải nghiệm 
hỗ trợ việc học tập và phát triển của các em trong năm năm đầu đời để các em sẵn sàng cho bậc mẫu giáo và cao hơn. 

Những năm đầu đời của con em quý vị là nền móng cho tương lai của các em. Theo nghiên cứu đã được công bố bởi 
Families and Work (Viện Gia Đình và Công Việc), não bộ của trẻ ba tuổi hoạt động gấp hai lần so với người trưởng thành.¹

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trẻ nhận được các trải nghiệm học tập mầm non chất lượng cao thường có kỹ năng đọc, 
toán và tư duy phản biện cao hơn.²

Capital Quality đánh giá những gì?

Capital Quality sử dụng các đánh giá dựa trên bằng chứng về những việc các chương trình thực hiện để thúc đẩy sức khỏe, 
an toàn và sự phát triển của trẻ. Các chương trình được đánh giá dựa trên mức độ chuyên gia chăm sóc và giáo dục mầm 
non của chương trình cung cấp các hoạt động phù hợp với lứa tuổi và các tương tác thân thiện, hỗ trợ trẻ tốt như thế nào. 

Chuyên gia thu thập dữ liệu được đào tạo sẽ khảo sát các chương trình ít nhất một lần mỗi năm. Sau đó, các chương trình 
nhận được Mức Đánh Giá Capital Quality.

Điều này có nghĩa gì với con em tôi?

Là một phần trong Capital Quality, chương trình học tập mầm non của con em quý vị nhận được hỗ trợ bổ sung để cung 
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và giáo dục chất lượng cao cho con em quý vị.

Khi chương trình của con em quý vị được khảo sát, quý vị có thể thấy một hoặc nhiều chuyên gia thu thập dữ liệu được 
đào tạo trong lớp học hoặc trung tâm phát triển trẻ em. Các chuyên gia này đang khảo sát lớp học hoặc môi trường tại 
gia và

cách các chuyên gia chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non gắn kết với trẻ. Giám đốc trung tâm hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ tại gia của quý vị sẽ được nhận các cơ hội và động lực phát triển chuyên nghiệp để giúp nhân viên của cơ sở 
cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục tốt nhất có thể cho con em quý vị.
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Mức Đánh Giá Capital Quality:

Khởi Đầu

Đang Xây Dựng

Đang Phát Triển

Chất Lượng

Chất Lượng Cao

Những chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe cơ bản của trẻ. Đây là 
mức đánh giá khởi đầu đối với các chương trình vừa mới tham gia hệ thống xếp hạng Capital 
Quality. Những chương trình này vẫn đang trong quá trình được đánh giá để xác định mức đánh 
giá Capital Quality gồm Đang Xây Dựng, Đang Phát Triển, Chất Lượng hoặc Chất Lượng Cao.

Những chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe cơ bản của trẻ em và 
có bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng chương trình tạo ra một môi trường nuôi dưỡng với các 
tương tác hỗ trợ (ví dụ: sắp xếp lịch kế hoạch nhiệt tình, tương tác thân thiện/tích cực) nhằm 
thúc đẩy sự phát triển nhận thức, thể chất và cảm xúc xã hội của trẻ.

Những chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe cơ bản của trẻ em và có 
bằng chứng tối thiểu cho thấy rằng chương trình cung cấp một môi trường nuôi dưỡng với các 
tương tác hỗ trợ (ví dụ: sắp xếp kế hoạch nhiệt tình, tương tác thân thiện/tích cực) nhằm thúc 
đẩy sự phát triển nhận thức, thể chất và cảm xúc xã hội của trẻ.

Những chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe cơ bản của trẻ em và có 
bằng chứng đáng kể cho thấy rằng chương trình cung cấp một môi trường nuôi dưỡng với các 
tương tác hỗ trợ (ví dụ: sắp xếp kế hoạch nhiệt tình, tương tác thân thiện/tích cực) nhằm thúc 
đẩy sự phát triển nhận thức, thể chất và cảm xúc xã hội của trẻ.

Những chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe cơ bản của trẻ em và có 
bằng chứng phù hợp cho thấy rằng chương trình cung cấp một môi trường nuôi dưỡng với các 
tương tác hỗ trợ (ví dụ: sắp xếp kế hoạch nhiệt tình, tương tác thân thiện/tích cực) nhằm thúc 
đẩy sự phát triển nhận thức, thể chất và cảm xúc xã hội của trẻ.


