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CHĂM SÓC TRẺ EM 

Chương trình Chăm sóc Trẻ em cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ của các học sinh tiểu học 

đang theo học tại các Trường Công lập Giáo xứ Jefferson tùy chọn chăm sóc trước và sau giờ học 

với giá cả phải chăng. Dịch vụ này đã được cung cấp cho các học sinh hiện đang theo học trong Hệ 

thống Trường Công lập Giáo xứ Jefferson từ năm 1985. 

Chăm sóc Trẻ em được thiết kế để cung cấp một môi trường an toàn và bảo đảm cho trẻ em, trong 

và trước sau giờ học. Nó cung cấp một bầu không khí có cấu trúc, tạo cơ hội cho mỗi đứa trẻ để 

tăng cường phát triển trí tuệ, cá nhân, xã hội và thể chất của trẻ em. 

Giữ trẻ có sẵn trong năm học bình thường. Giờ chăm sóc là khoảng ½ giờ vào buổi sáng và 3½ - 4 

giờ vào buổi chiều, trung bình khoảng 4 giờ một ngày hoặc tổng cộng 20 giờ mỗi tuần. Dịch vụ 

này cũng có sẵn trong các ngày lễ ở một số địa điểm nhất định. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG 

Tên trường: ____________________________________________________ 

 

Số điện thoại trang web chăm sóc trẻ em: ______________________________________ 

 

Giám đốc Chăm sóc Trẻ em: _______________________________________________ 

 

Tên Hiệu trưởng Trường: _____________________________________________ 

  

Số điện thoại văn phòng trường: ________________________________________ 
 

 

 

Mã số thuế: 72-6000-592  JSS 

      501 Manhattan Blvd.  

Harvey, LA 70058    

  

          
  

Notice 
 

       It is the policy of the Jefferson Parish Public School System not to discriminate in its 

educational programs, activities, or employment policies on the basis of race, color, religion, or 
national origin as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964; on the basis of sex as 

required by Title XI of the 1972 Education Amendments, or on the basis of disabilities as 

required by Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and Title II of the Americans with 
Disabilities Act of 1990 and Title 34 of the Individuals with Disabilities Education Act. 

  

     The school system also complies with the requirements of Title IV of the General Education 
Provisions Act, as amended, protecting the privacy of educational records. 

  

     Inquiries may be made by contacting the ADA Compliance Office, 1901 Manhattan 
Boulevard, Suite A-201, Harvey, LA 70058-3585 or by calling (504) 365-8525 from 8 a.m. to 4 

p.m., Monday through Friday. 

Revised: June, 2009 
 

 

Để ý 

Chính sách của Trường Công Lập Giáo Xứ Jefferson là không phân biệt đối xử trong các chương 

trình giáo dục, hoạt động hoặc chính sách việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc 

nguồn gốc quốc gia theo yêu cầu. Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964; trên cơ sở 

giới tính theo yêu cầu của Tiêu đề XI của Tu chính án Giáo dục năm 1972, hoặc trên cơ sở khuyết 

tật theo yêu cầu của Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng năm 1973 và Tiêu đề II của Đạo 

luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ 1990 và Tiêu đề 34 về Người khuyết tật Hành vi giáo dục. 

Hệ thống trường học cũng tuân thủ các yêu cầu của Tiêu đề IV của Đạo luật Quy định Giáo dục 

Chung, đã được sửa đổi, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục. 

Bạn có thể yêu cầu bằng cách liên hệ với Văn phòng Tuân thủ ADA, 501 Manhattan Boulevard, 

Suite 1100, Harvey, LA 70058 hoặc gọi (504) 365-5312 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu. 

Revised: July, 2014 
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PHÍ CHĂM SÓC TRẺ EM 

 

PHÍ ĐĂNG KÝ: $ 20,00 mỗi trẻ 

Học sinh phải ghi danh với Chương trình Chăm sóc Trẻ em mỗi năm học để có thể tham gia chương trình 

một cách thường xuyên hoặc trên cơ sở bỏ học. 

Ghi danh đã bao gồm: tự bảo hiểm bổ sung cho mỗi học sinh và đồ dùng chăm sóc trẻ em. Bảo hiểm này 

chỉ có giá trị khi trẻ bị tai nạn, sự cố trong quá trình chăm sóc trẻ. Chính sách này thanh toán cho bất kỳ chi 

phí y tế nào mà phụ huynh phải chịu sau khi chính sách được áp dụng. 

CHĂM SÓC TRẺ EM                 Phí:       DROP - TRONG, 1 NGÀY               Phí: 

BUỔI SÁNG VÀ CHIỀU: Học phí hàng tuần          $55.00    BUỔI SÁNG VÀ CHIỀU     $11.00  

BUỔI CHĂM SÓC CHỈ HỌC PHÍ HÀNG TUẦN $20.00     BUỔI CHĂM SÓC CHỈ       $ 4.00  

CHỈ CHĂM SÓC BUỔI CHIỀU HỌC PHÍ HÀNG TUẦN $35.00 CHỈ CHĂM SÓC BUỔI CHIỀU $ 7.00  

 

THANH TOÁN: Học phí có thể được thanh toán trực tuyến tại www.jpschools.schoolcashonline.com hoặc 

tại chỗ chỉ bằng séc hoặc chuyển tiền. TẤT CẢ PHÍ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI. Không có khoản thanh 

toán từng phần sẽ được chấp nhận. Không có séc quá hạn sẽ được chấp nhận. 

KHÔNG HOÀN LẠI TIỀN HOẶC TÍN DỤNG NẾU CON BẠN KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG.  

Thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày đầu tiên của tuần. Phí trễ hạn $ 5,00 mỗi ngày sẽ được tính vào (3) 

ngày thứ ba. Điều này cũng bao gồm phí đón và trả khách muộn. Nếu không có khoản thanh toán nào trước 

Thứ Sáu, đứa trẻ sẽ được chuyển đi cho đến khi tất cả các khoản phí được thanh toán. KHÔNG CÓ TRẺ 

EM NÀO ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRẺ EM NẾU KHÔNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN TỪ CUỐI TUẦN. 

Giảm giá hàng tuần sẽ được áp dụng khi trường không mở cửa trong tuần học 5 ngày. 

Không có thêm trẻ em giảm giá. Để thuận tiện cho bạn, các khoản phí được liệt kê trong nhật ký Đăng nhập 

/ Đăng xuất hàng tháng của Sinh viên. 

Tất cả Nhân viên JPPSS đang hoạt động sẽ nhận được chiết khấu 10% không bao gồm phí đăng ký và phí 

nộp muộn. Bản sao cuống phiếu lương điện tử của bạn phải được xuất trình cho giám đốc tại thời điểm 

đăng ký. 

THÊM BẢN SAO CỦA TÀI LIỆU LÀ PHÍ BỔ SUNG:  

$15.00.  Biên lai giữ trẻ được đưa ra tại thời điểm thanh toán. Biên lai được gửi qua email nếu phí được 

thanh toán trực tuyến. A $15.00 một khoản phí được yêu cầu để nhận các bản sao cho mỗi năm lịch được 

yêu cầu. (ex. 18-19, $15.00, 19-20, $30.00). Điều này cũng áp dụng cho các bản sao Đăng nhập / Đăng xuất 

của Sinh viên hàng ngày  
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TIỀN MẶT TRỰC TUYẾN 

Thanh toán trực tuyến có thể được thực hiện ngay bây giờ www.jpschools.schoolcashonline.com. 
 

THỦ TỤC QUỸ NSF 

 

LƯU Ý Quy trình NSF: 

Thư ký tài khoản của trường sẽ thông báo cho phụ huynh về bất kỳ séc NSF nào. Khoản phí 25.00 

sẽ được tính cho bất kỳ séc NSF nào nhận được. 

 

GHI CHÚ: 

1. Học sinh sẽ không được phép tham gia giữ trẻ cho đến khi NSF bị loại bỏ. 

2. Bất kỳ phụ huynh nào có nhiều lần xảy ra NSF sẽ phải trả phí giữ trẻ bằng lệnh chuyển 

tiền trong thời gian còn lại của năm học. 
 

LỊCH CHĂM SÓC TRẺ EM HÀNG NGÀY 

 

Trông trẻ buổi sáng bắt đầu từ 6h45. và kết thúc khi lịch học bắt đầu. KHÔNG CÓ TRƯỜNG nào 

nhận học sinh trước 6:45 sáng. Dịch vụ giữ trẻ buổi sáng sẽ chỉ được cung cấp trong các trường 

học bắt đầu sau 7:45 sáng. 

Chăm sóc sau giờ học bắt đầu khi chuông trường reo và kết thúc lúc 6 giờ chiều. 
 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

 

Mỗi trẻ sẽ có cơ hội bắt đầu làm bài tập trong giờ đầu tiên sau khi được chăm sóc, trước khi lịch 

trình hàng ngày có thể tiếp tục. Giám đốc và nhân viên sẽ giám sát bài tập về nhà trong ngày. 

Trong thời gian này, nhân viên sẽ trả lời các câu hỏi và theo dõi các bài tập về nhà. Phụ huynh nhớ 

rằng nhân viên không phải là gia sư, phụ huynh có trách nhiệm kiểm tra bài tập về nhà của học 

sinh hàng ngày. 
 

ĐỒ ĂN NHẸ 

 

Đồ ăn nhẹ Buổi sáng: Học sinh có thể mang đồ ăn nhẹ từ nhà. Để tuân thủ các hướng dẫn của liên 

bang, đồ ăn nhẹ buổi sáng không được mua ở trường. (Ngoại lệ: Chương trình Bữa sáng tại 

Trường) 
 

Đồ ăn nhẹ Buổi chiều: Học sinh có thể mang đồ ăn nhẹ buổi chiều từ nhà hoặc mua đồ ăn nhẹ nếu 

có sẵn ở trường. 
 

 

THỦ TỤC ĐĂNG NHẬP / RA NGOÀI 

Cha mẹ / người giám hộ phải đăng ký cho con mình vào mỗi buổi sáng và đăng ký vào mỗi buổi 

chiều tại khu vực giữ trẻ được chỉ định của họ. 
 

1.Một đứa trẻ sẽ không được thả cho bất kỳ ai không có tên trong thẻ đăng ký / thẻ khẩn cấp trừ 

khi các thủ tục thích hợp đã được tuân thủ: 

2.1. Nếu phụ huynh / người giám hộ gửi thông báo bằng văn bản, phụ huynh / người giám hộ phải 

http://www.jpschools.schoolcashonline.com/
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được giám đốc giữ trẻ hoặc nhân viên nhà trường liên hệ qua điện thoại để xác minh bằng lời 

nói. 

3.2. Nếu phụ huynh / người giám hộ gọi điện, giám đốc giữ trẻ hoặc nhân viên văn phòng trường 

học phải sử dụng thẻ khẩn cấp của học sinh để liên hệ với phụ huynh / người giám hộ để xác 

minh. 

3. Nếu người đón con bạn không có trong danh sách thẻ cấp cứu; người quản lý địa điểm sẽ tạo 

một bản sao bằng lái xe của người đó để xác định thông tin. 

4.Tất cả A.M. và P.M. Biểu mẫu đăng nhập phải được giữ ở một nơi an toàn và bảo mật để tham 

khảo trong tương lai. Những tài liệu này có thể trở nên cần thiết nếu một cuộc điều tra dưới bất 

kỳ hình thức nào được tiến hành. Không đứa trẻ nào được thả nếu không có thẩm quyền và chữ 

ký thích hợp. 
 

Nếu một học sinh vắng mặt trong ngày học, học sinh đó có thể không tham dự P.M. Chăm sóc con 

cái. 

 

KỶ LUẬT 

Chính sách của Chương trình Chăm sóc Trẻ em là thúc đẩy một môi trường an toàn, an ninh và trật 

tự sẽ giúp nâng cao các mục tiêu của Chăm sóc Trẻ em. Học sinh được yêu cầu phải luôn cư xử 

tốt. Trong mọi trường hợp, bạo lực, hành vi gây rối và / hoặc lạm dụng sẽ không được dung thứ. 

Học sinh sẽ không được phép chạy trong tòa nhà hoặc đi vào nhà vệ sinh hoặc bất kỳ nơi nào khác 

nếu không có sự giám sát thích hợp. 

Giám đốc Chăm sóc Trẻ em sẽ hoàn thành giấy giới thiệu khi có vấn đề về hành vi (3 giấy giới 

thiệu có thể là lý do cho việc sa thải vĩnh viễn). 
 

Thư giới thiệu phải bao gồm: 

• Tên và tuổi của học sinh 

• Vi phạm lần 1, 2 hoặc 3 

• Bản mô tả chi tiết về hành vi vi phạm phải được viết ra, bao gồm bất kỳ từ ngữ không phù 

hợp hoặc đe dọa nào, và hành động tức thì của giám đốc. Nếu đây là một hành động bạo 

lực, hiệu trưởng sẽ được gọi ngay lập tức. 

• Tên và số điện thoại liên lạc của phụ huynh. 

Phụ huynh / người giám hộ phải được thông báo về tình hình, được yêu cầu ký vào cuối giấy giới 

thiệu (đưa cho phụ huynh một bản sao của giấy giới thiệu) và cho họ biết họ sẽ được Hiệu trưởng 

thông báo về bất kỳ hành vi nào. bất kỳ chuyển động nào khác. 

Sau đó giao giấy cho Hiệu trưởng xử lý kỷ luật. 
 

Việc sa thải vĩnh viễn chỉ có thể được quyết định bởi hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng có 

quyền tối cao đối với việc kỷ luật, có thể là cảnh cáo, đình chỉ hoặc sa thải vĩnh viễn khỏi Chương 

trình Chăm sóc Trẻ em. 
 

KHÔNG HOÀN LẠI TIỀN NẾU TRẺ EM BỊ BỎ LỠ VÌ HÀNH ĐỘNG. 

Dón Muộn 

Tất cả trẻ em phải được đón trước 6 giờ chiều. Khi một đứa trẻ không được đón vào lúc 6 giờ tối. 

Quy trình sau đây sẽ được tuân theo. 
 

1. Cha mẹ / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm trả $ 1,00 mỗi phút cho mỗi gia đình. 
 

2. Trước 6:15 chiều, Giám đốc Chăm sóc Trẻ em sẽ thông báo cho hiệu trưởng và sở cảnh sát thích 
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hợp, nếu phụ huynh hoặc người giám hộ chưa liên lạc với Giám đốc. 
 

3. Sau ba (3) lần đi trễ của cha mẹ / người giám hộ, có thể dẫn đến việc đưa đứa trẻ ra khỏi Chăm 

sóc Trẻ em vĩnh viễn. 
 

KHẨN CẤP / ĐÓNG CỬA TRƯỜNG 

Trong năm học, học sinh có thể phải nghỉ học sớm hoặc đóng cửa trường học do trường hợp khẩn 

cấp. Mối quan tâm chính của chúng tôi sẽ là đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh. Các thủ tục 

sau sẽ được sử dụng để thông báo cho phụ huynh. 
 

1. Tất cả trẻ em phải có thẻ khẩn cấp trong hồ sơ. Phụ huynh có trách nhiệm giữ cho tất cả 

các thông tin được cập nhật và chính xác. Thông báo cho Giám đốc Chăm sóc Trẻ em bất 

cứ khi nào thông tin cần được sửa đổi. 

2. Thông tin về phương tiện truyền thông sẽ được thông báo bởi văn phòng Giám Đốc nếu 

các trường học đóng cửa do trường hợp khẩn cấp. Phương tiện tin tức chính thức cho Hệ 

thống Trường Công lập Giáo xứ Jefferson là tin tức / đài phát thanh WWL. 

3. Nếu trường học đóng cửa, dịch vụ giữ trẻ sẽ không có sẵn. 

4. Nếu trường học phải đóng cửa vào ngày học tiếp theo, quyết định sẽ được đưa ra trước 

5:00 sáng. Trên ngày hôm đó. 

5. Quyết định phát hành sớm thường được đưa ra trước 11:00 A.M. 

6. Hãy chắc chắn rằng bạn có kế hoạch đón con mình trong trường hợp khẩn cấp. 

 

PHÁT HÀNH SỚM 

AM Child Care sẽ chỉ được cung cấp vào những ngày trả phòng sớm. KHÔNG SAU KHI CHĂM 

SÓC sẽ được cung cấp.              
 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm không thể đến nơi giữ trẻ miễn là trẻ có khả năng lây nhiễm. Chăm 

sóc Trẻ em tuân theo Hướng dẫn của JPPSS về Các bệnh Truyền nhiễm bao gồm cả Covid-19.  
 

QUẢN LÝ THUỐC 

Cha mẹ / người giám hộ phải thông báo cho người quản lý địa điểm về bất kỳ và tất cả các vấn đề 

y tế hoặc bất kỳ loại thuốc nào mà con họ phải được cho. Nếu con bạn có nhu cầu y tế, bạn và bác 

sĩ của con bạn phải hoàn thành và gửi lại tất cả các mẫu đơn y tế cần thiết cho y tá của trường. Vui 

lòng thông báo với họ rằng con bạn cũng sẽ tham gia vào chương trình Chăm sóc trẻ em. Một đứa 

trẻ không thể tham gia Chăm sóc Trẻ em cho đến khi thủ tục giấy tờ cho loại thuốc này đã được Y 

tá Chăm sóc Trẻ em chuyển tiếp và xem xét. Vui lòng gặp y tá của trường để biết mọi thủ tục giấy 

tờ cần thiết. 
 

PHIM, ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI 

 

Bất kỳ bộ phim nào chiếu trong chương trình Chăm sóc trẻ em đều phải phù hợp với lứa tuổi của 

trẻ em. Chỉ các phim xếp hạng G mới được phê duyệt cho các chương trình chăm sóc trẻ em. 
 

Do Covid-19 học sinh được phép mang trò chơi hoặc đồ chơi vào chương trình. Tất cả đồ chơi và 

trò chơi được sử dụng trong Chương trình Chăm sóc Trẻ em phải phù hợp với lứa tuổi và an toàn 
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cho học sinh sử dụng. Chăm sóc Trẻ em không chịu trách nhiệm về bất kỳ trò chơi hoặc đồ chơi 

nào được mang đến nơi giữ trẻ. 
 

THIỆT HẠI 

 

Chính sách của Hệ thống Trường Công lập Giáo xứ Jefferson là một học sinh bị kết tội hoặc phải 

chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát bất kỳ tài sản nào thuộc Hệ thống Trường Công lập 

Giáo xứ Jefferson, một học sinh khác, một nhân viên. của nhà trường hoặc tài xế xe buýt, học sinh 

sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại. Cha mẹ / người giám hộ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ 

này. Cha mẹ / người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về chi phí của bất kỳ thiệt hại nào 

như vậy. Việc sắp xếp thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày. Học sinh sẽ không được 

phép trở lại trại và / hoặc nhà trẻ cho đến khi có sự sắp xếp thay thế. 

Ghi chú: Sinh viên sẽ không được phép ở lại nếu thỏa thuận trả nợ bị phá vỡ. 
 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI 
 

• Liên hệ với giám đốc tại địa điểm và thông báo cho họ về khiếu nại. 
 

• Nếu phụ huynh / người giám hộ không hài lòng với kết quả, họ có thể liên hệ với 

Hiệu trưởng của trường. (Danh sách thông tin liên hệ nằm ở đầu cuốn sổ tay này) 
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NHÌN NHẬN / PHÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN 

 
Trường giáo xứ Jefferson Chăm sóc trẻ em 

Chính sách và Thủ tục dành cho Phụ huynh & Học sinh 

 

NHÌN NHẬN 

Bằng văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã đọc các Quy trình và Chính sách Chăm 

sóc Trẻ em dành cho Phụ huynh và Học sinh. 

 

Chúng tôi đồng ý rằng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các quy tắc và regulations.  

 

____________________________________ ________________________ 
Chữ ký sinh viên      Ngày 

 

            
Chữ ký sinh viên      Ngày 

 

                                      
Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ    Ngày 
 

 

****************************************************************************** 
 

PHÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN 

 

Phụ huynh vui lòng viết tắt tên: 

                          Tôi cho phép (các) con tôi được chụp ảnh cho báo chí, truyền hình và trang Web 

JPS. 

                          KHÔNG cho phép (các) con tôi được chụp ảnh cho báo chí, truyền hình và trang 

web JPS. 

 

______________________________________       
Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ    Ngày  

 

 

****************************************************************************** 
 

 

* GHI CHÚ:  

         PHỤ HUYNH PHẢI TRẢ LẠI MẪU ĐÃ HOÀN THÀNH NÀY CHO VĂN PHÒNG 

CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG VÒNG MỘT TUẦN. 


