
Hướng dẫn dành cho quý vị về Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng (QRIS, Quality Rating and 

Improvement System) của DC, Capital Quality.

Capital Quality đánh giá, cải thiện và trao đổi về mức độ chất lượng của các chương trình chăm sóc trẻ và
giáo dục mầm non của Quận Columbia.

Capital Quality Hoạt Động Như Thế Nào

Truy cập trang web mychildcaredc.org để biết thêm thông tin

ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN TRAO ĐỔI

Mức Đánh Giá Capital Quality

Mức Đánh Giá Capital Quality dựa trên bằng 
chứng về mức độ các chương trình chăm sóc 
trẻ và giáo dục mầm non cung cấp các hoạt 
động phù hợp với lứa tuổi và các tương tác 
thân thiện, hỗ trợ với các chuyên gia chăm sóc 
trẻ và giáo dục mầm non tốt như thế nào.

Mức Đánh Giá Capital Quality là:

• Khởi Đầu 
• Chất Lượng Cao
• Chất Lượng
• Đang Phát Triển
• Đang Xây Dựng

Quý vị có thể xem định nghĩa về từng mức 
đánh giá Capital Quality tại mychildcaredc.org.

My Child Care DC

Mức đánh giá Capital Quality và hồ sơ của 
chương trình được đăng tải trên My Child Care 
DC, mychildcaredc.org, nơi mà các gia đình có 
thể tìm hiểu và so sánh các chương trình.

My Child Care DC chia sẻ thông tin về các cơ sở 
phát triển trẻ em được cấp phép:

• Mức đánh giá Capital Quality
• Giờ làm việc
• Kết quả của việc kiểm tra cấp phép
• Mức uy tín (nếu có)

Hướng Dẫn về Chất Lượng

Nhân viên hướng dẫn về chất lượng sẽ trợ 
giúp các giám đốc trung tâm và đơn vị cung 
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại gia xây dựng kế 
hoạch cải thiện chất lượng liên tục nhằm giúp 
họ nâng cao chất lượng các chương trình của 
mình.

Các đơn vị tham gia Capital Quality sẽ được 
nhận hướng dẫn, phát triển chuyên sâu, đào 
tạo, khích lệ và nguồn lực để giúp họ đạt được 
các mục tiêu của mình.

Capital Quality Là Gì?

Capital Quality giúp nâng cao chất lượng của các chương 

trình chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non. Mặc dù mọi cơ 

sở phát triển trẻ được cấp phép đều đảm bảo về sức khỏe 

và an toàn của trẻ, các chương trình chất lượng cao:

• Cho thấy bằng chứng đáng kể rằng các chương trình 

này cung cấp môi trường nuôi dưỡng với các tương 

tác hỗ trợ (ví dụ: sắp xếp lịch nhiệt tình và các tương 

tác thân thiện và tích cực với trẻ em)

• Thúc đẩy sự phát triển về thể chất, cảm xúc xã hội 

và nhận thức của trẻ (ví dụ: thúc đẩy phát triển ngôn 

ngữ của trẻ)


