
Capital Quality hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục cho các chuyên 
gia giáo dục mầm non, thông báo mức trợ cấp và cung cấp thông tin 
cho các gia đình.

Bắt đầu hành trình Capital Quality của quý vị để kết nối với các nguồn 
lực có thể giúp chương trình học tập mầm non của quý vị trở nên tốt 
nhất có thể.

Hành Trình Capital Quality Của Quý Vị

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web osse.dc.gov hoặc gửi email đến osse.delcommunications@dc.gov

Cấp Giấy Phép

Các cơ sở có Bản Thỏa Thuận của Nhà 
Cung Cấp về Các Dịch Vụ Chăm Sóc 
Trẻ Được Trợ Cấp với OSSE sẽ tự 
động được ghi danh vào Capital 
Quality,tuy nhiên tất cả các cơ sở 
phát triển trẻ em được cấp phép 
đều được khuyến khích tham gia

Chúng tôi sẽ phân công 
nhân viên hướng dẫn về chất 
lượng

Ghi Danh

Hướng Dẫn về Chất Lượng

Nâng Cao Chất Lượng 
Chương Trình

Khảo Sát
Các đơn vị độc lập, được đào tạo 
sẽ thực hiện việc khảo sát CLASS, 
ITERS-R và FCCERS-R trong từng 
cơ sở

Nhận được hướng dẫn có mục tiêu, phát 
triển chuyên sâu, đào tạo, khích lệ và nguồn 
lực để giúp chương trình của quý vị đạt 
được các mục tiêu cải thiện chất lượng Xem xét các mục tiêu hoặc đặt 

lại các mục tiêu nếu cần thiết

Hướng Dẫn về Chất Lượng

Liên Tục
Cải Thiện Chất Lượng

Giám sát, theo dõi và đánh giá 
tiến trình tiến tới mục tiêu của 
quý vị

Cơ sở sẽ được xác định mức đánh giá 
Capital Quality của mình dựa trên kết quả 
khảo sát CLASS, ITERS-R hoặc FCCERS-R

Mức đánh giá Capital Quality sẽ 
được đăng tải trên trang web 
mychildcaredc.org

Các cơ sở sẽ nhận được báo cáo tính 
điểm ở cấp chương trình

Nhận hỗ trợ kỹ thuật để giúp hiểu rõ về các khảo sát, 
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)

Tham gia vào các hoạt động cộng đồng (CoP)
Phát triển kế hoạch cải thiện chất lượng 


