ការនម្របើ ម្រាស់មុខងារស្សែងរកនៅន
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ធនធាននសេងន ៀត

ើ

វ ិបសសត៍ ជនម្រមើ សការស្ែទាំកុារ (Child Care
Choices) គឺ ម្រាន់ ស្តជាជាំ ហានមួ យកនុងដ្ាំ ន ើ រ
ការស្សែងរកនសវាកមមស្ែទាំកុារបុ ន្ណោះ។
ានធនធានជានម្ររើ នន ៀតនដ្ើ មបីជួយអ្នកកនុង
ការស្សែងរកនសវាកមមននោះ និ ងការសនម្រមររិ តត
របស់អ្នក។ អ្នកអារស្សែងរកព័ ត៌ានអ្ាំ ពី៖
• ជាំ ហានសនការវាយតសមៃគុ
ភាពសម្រាប់
ME, ការវាយតសមៃគុ
ភាព និ ងម្របព័ នធស្ក
មអរបស់រដ្ឋ Maine;
• បញ្ជីសម្រាប់ នសទៀងផ្ទទត់ សម្រាប់ នម្របើ នៅ
នព
សេនាកមមវ ិធី ;
• ព័ ត៌ានសម្រាប់ ម្រគួសារអ្ាំ ពីការអ្ភិវឌ្ឍនិ ង
ការស្ែទាំកុារស្ដ្ ានតម្រមូវការពិ នស
ស។

ការនាោះពុមភសាយននោះអារនធែើនៅានតាមរយៈជាំនួយ
ន ខ 90TP0028 ពីការ ិយា ័យស្ែទាំកុារ,
រដ្ឋា កុារ និងម្រគួសារ, នាយកដ្ឋឋនសុខភាព និងនស
វាព រដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអានមរ ិក។ ខៃឹមសារទាំងអ្ស់សន
ឯកសារនាោះពុមពសាយននោះគឺជាការ ួ ខុសម្រតូវរបស់
អ្នកនិពធស្តានក់ នហើយមិនបងាាញពី សេនៈសៃូវការរបស់
ការ ិយា ័យស្ែទាំកុារ, រដ្ឋា កុារ និងម្រគួសារ ឬ
នាយកដ្ឋឋនសុខភាព និងនសវាព រដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអា
នមរ ិកន ើយ។

ធនធានរបស់អ្ក
ន សម្រាប់
ស្សែងរកការស្ែទាំកុារនៅ
រដ្ឋ
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ម្របនភ សននសវាកមមការស្ែទាំកុារ
ទាំងននោះគឺជាម្របនភ សនកមមវ ិធីស្ដ្
នៅកនុងមុខងារស្សែងរកន
កុារ៖

ម្រតូវានរួមបញ្ូច

ើជនម្រមើ សសននសវាកមមការស្ែទាំ

ការស្ែទាំកុារតាមសទោះ៖ កមមវ ិធីទាំងននោះដ្ាំន
កនុងសទោះឯកជន នហើយជានរឿយៗពួកនគ
រម្រមរោះអាយុ។
មជឈម

ួ

មុខងារស្សែងរកអ្នុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្សែងរកនដ្ឋយ៖

• ម្របនភ សននសវាកមមការស្ែទាំ (ការស្ែទាំកុារនដ្ឋយ
ម្រករមម្រគួសារ ឬការស្ែទាំកុាននៅម

ើ រការនៅ

នមើ

ស្ែទាំកុារ៖ កមមវ ិធីទាំងននោះដ្ាំន

ឌ

រនបៀបស្សែងរកនសវាកមមទង
ាំ ននោះ

• អាសយដ្ឋឋន និងរាៃយ;

ីម្រករង ឬហេុីបកូដ្;
• ជាំហានការវាយតសមៃ គុ

នកមង

•

សម្រាប់ ME;

ើ រការនៅ

• អាយុកុារស្ដ្

កនុងកស្នៃងស្ដ្ ាននរៀបរាំជាម ឌ
សម្រាប់ ការស្ែទាំ
កុារ។ កុារម្រតូវានដ្ឋក់ ជាម្រករមតាមអាយុ នៅកនុង
ម

នតើអ្ីជា
ែ ជនម្រមើសការស្ែទាំ
កុារ?

នមើ

ិ ត របស់រដ្ឋ Maine សម្រាប់ជួយម្រករមម្រគួសារ

ស្សែងរក និងនរៀនអ្ាំពីជនម្រមើ សរបស់ពួកនគ
សម្រាប់ការស្ែទាំកុារ។
វាកមមស្ែទាំកុារស្ដ្

ម្រគួសារអ្នក។ នៅន
យ

់អ្ាំពី៖

៍ ស្សែងរកនដ្ើមបីស្សែងរកនស

អារជួ យបាំនពញតម្រមូវការ

ើនគហ ាំព័រអ្នកអារស្សែង

• ម្របនភ សននសវាកមមស្ែទាំកុារនៅរដ្ឋ Maine
និងធនធាននដ្ើមបីជួយអ្នកនម្រជើសនរ ើសកមមវ ិធី
ស្ដ្

សមស្សបសម្រាប់ម្រគួសាររបស់អ្នក

• គុ
ភាពសម្រាប់ ME, ម្របព័នធវាយតសមៃគុ
ភាព និងម្របព័នធស្ក មអរបស់រដ្ឋ Maine
• ព័ត៌ានសតីអ្ាំពីអាជាាប័
កុារ

ណ ការការនមើ

ស្ែ

• ធនធានសម្រាប់ម្រករមម្រគួសារ រួមទាំងព័ត៌ាន
អ្ាំពីជាំនួយកនុងការបង់ម្រាក់ សម្រាប់ ការស្ែទាំ
កុារ
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ស្ែទាំកុារ។

ទរកដ្ឋឋន៖ ម

ជនម្រមើសសនការស្ែទាំកុារគឺ ជាធនធានតាមអ្ុី នធឺ

អ្នកអារនម្របើឧបករ

ឌ

ឌ

ស្ែកុារមិនន

ឋានខៃោះ
រនសៀ
សង។

ួ

នមើ

ម្របនភ ននោះសត

ស្ដ្

់ជូនកមមវ ិធីសម្រាប់

ើសពី 3 នាងកនុងមួយសែៃ។ ទរកដ្្

ស្ែកុ ារទាំងនព

បុស្នតកុារអាររូ

ឌ

ម្រពឹ កនិ ងនព

ធស

បនម្រមើ។

ម្រតូវានសត

អារទញយកាន ស្ដ្

រួមាន៖

កមមវ ិធីចាប់នសតើមដ្ាំបូង (Head Start) ៖ កមមវ ិធី Head Start
គឺជាកមមវ ិធីរបស់សហព័នធស្ដ្ ន ើកកមពស់ការនម្រតៀម

•

ខ ូ រស័ពទ;

ានបនម្រមើ;

• ការវាយតសមៃជាំហានជាមួយ គុ

សម្រាប់ ME;

ភាព

ិសនៅនបើកបរ;

• ព័ត៌ាន

ួ

ើស្សន ី និងជាបញ្ជី

• ន្មោះកមមវ ិធី, អាសយដ្ឋឋន និងន
• ម្របនភ កមមវ ិធី និងអាយុស្ដ្

រួមានស្តមួ យវគគកុនងមួយែ្

ភាព

កមមវ ិធីនីមួយៗ
់ជូននៅន

);

មអិតអ្ាំពីការនរញអាជាាប័

ណ

ខៃួនរូ សាលានរៀនរបស់កុារស្ដ្ ានអាយុចាប់ពី
ន ើបនកើតរហូតដ្ ់ម្រាាំឆ្នាំស្ដ្ មកពីម្រករមម្រគួសារស្ដ្

ម្របសិននបើអ្នកានសាំ

សងគម និងការវ ិវឌ្ឍអារមម

ស្ែទាំ និងបញ្ូជ នកុារ នៅនាយកដ្ឋឋនសុខភាព និង

ានម្រាក់រាំ

ូ

ទប នដ្ើមបីអ្ភិវឌ្ឈន៍ការយ

់ទរក កុារតូរ ស្តសតីានសសទន

ម្រគួសាររបស់ពួកនគស្ដ្

ានម្រាក់ រាំ

ខ 1-877-

680-5866 នដ្ើមបីនិយាយជាមួយនាយកដ្ឋឋនធនធាន

់ដ្ឹង

នូវការចាប់នសតើមពី តូរ (Early Head Start) សងស្ដ្រ ស្ដ្
បនម្រមើដ្

វាកមមការស្ែទាំកុារ សូម ូរស័ពទមកន

៍ ។ Head Start បនម្រមើកុារ

កនុងអាយុមុនរូ នរៀននៅមនតយយសិកា និងម្រករម
ម្រគួសាររបស់ពួកនគ។ កមមវ ិធី Head Start ជានម្ររើនក៏សត

ួ រទក់ ងនឹ ងការស្សែងរកនស

់

នសវាព

រដ្ឋរបស់រដ្ឋ Maine, ការ ិយា

កុារនិងម្រគួសារ។

័យនសវាកមម

ោះ និងម្រករម

ូ
ទបជាង
កម្រមិតភាពម្រកីម្រករបស់សហព័ នធ។ កមមវ ិធីអារបនម្រមើនសវា
កមមនពញ ឬកនៃោះ សែៃ។

តាមពួកនយើងនៅន ើ Facebook:
facebook.com/childcarechoicesmaine

ាំនាក់ ាំនងនយើងខាាំុ

Maine Roads to Quality Professional
Development Network
childcarechoices@maine.edu
រូ
សេនាវុ ិបសសត៍ របស់នយើងខាាំុ៖
https://childcarechoices.me

