Cám ơn quý vị đã trở thành một phần trong chiến dịch hành động quốc gia
nhằm nâng cao chất lượng học tập mầm non!
Capital Quality - Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng của DC
Capital Quality đánh giá chất lượng của các chương trình chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non trong các cơ sở phát triển
trẻ em được cấp phép, đồng thời hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng một cách liên tục.
Thông tin về chất lượng của mỗi chương trình chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non cũng được chia sẻ với các gia đình có
trẻ nhỏ ở Washington, DC.
Capital Quality đánh giá chương trình của quý vị trong các lĩnh vực được coi là tạo ra sự khác biệt trong chất lượng học
tập mầm non, bao gồm môi trường, cấu trúc chương trình và sự tương tác giữa giáo viên-học sinh. Các chương trình
được đánh giá bằng cách sử dụng Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (ITERS-R, Thang Đo Xếp Hạng Môi
Trường Cho Trẻ Sơ Sinh/Chập Chững Biết Đi-Sửa Đổi), Family Child Care Environment Rating Scale-Revised (FCCERS-R,
Thang Đo Xếp Hạng Môi Trường Chăm Sóc Trẻ Tại Gia-Sửa Đổi) và/hoặc Classroom Assessment Scoring System (CLASS,
Hệ Thống Tính Điểm Đánh Giá Lớp Học).
Nhân viên hướng dẫn về chất lượng sẽ giúp cơ sở của quý vị hiểu rõ và chuẩn bị cho các khảo sát.

Cam kết cải thiện chất lượng liên tục
Sau khi quý vị nhận được kết quả khảo sát và mức đánh giá Capital Quality, nhân viên hướng dẫn về chất lượng sẽ làm
việc với quý vị để lập bản kế hoạch cải thiện chất lượng liên tục (CQIP) và mang tới cơ hội
được hướng dẫn và phát triển chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu của quý vị. CQIP bao gồm bộ tiêu chuẩn về
chất lượng sau.
Chỉ số CQIP bao gồm:
zz Gắn kết gia đình thúc đẩy các mối quan hệ tích cực
và hướng đến mục tiêu

zz Dữ liệu được sử dụng để định hướng thực tiễn giảng
dạy và chuyên môn

zz Các đánh giá chính thức và không chính thức phù
hợp với chương trình giảng dạy

zz Các thực tiễn đáp ứng văn hóa và ngôn ngữ được
thực hiện

zz Các đánh giá chính thức và không chính thức được
thực hiện

zz Các thực tiễn hòa nhập được thực hiện

zz Chương trình giảng dạy được thực hiện để phù hợp
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zz Các chuyên gia chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non
tham gia một cách có chiều sâu vào phát triển
chuyên môn
zz Khám sàng lọc phát triển được thực hiện

Quý vị đang tạo ra sự khác biệt cho những người học trẻ tuổi nhất của chúng ta. Chúng tôi đánh giá cao
cam kết của quý vị với trẻ em của DC, và chúng tôi muốn hỗ trợ quý vị nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc
trẻ và giáo dục chất lượng cao nhất có thể.
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