
NQF có nghĩa gì đối với quý vị
Cơ Quan Đặt Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quốc Gia cho Chương Trình Giáo Dục và Chăm 
Sóc Nhi Đồng (The National Quality Framework-NQF for Early Childhood Education 
and Care) giúp bảo đảm con quý vị nhận được cơ hội tốt nhất để bắt đầu cuộc sống.

NQF đặt các tiêu chuẩn chất lượng mới hầu cải thiện chương trình giáo dục và chăm 
sóc trong các dịch vụ như giữ trẻ nhiều giờ (long day care), giữ trẻ tại gia (family day 
care), vườn trẻ (preschools), mẫu giáo (kindergartens) và giữ trẻ ngoài giờ học.

Những lợi ích cho gia đình
• chăm sóc và quan tâm cá nhân chu đáo hơn cho trẻ em
• hỗ trợ hiệu quả hơn cho sự học hỏi và phát triển của các trẻ em
• các nhân viên giáo dục với kỹ năng và bằng cấp tốt hơn
• cải thiện tỷ lệ của nhân viên giáo dục và trẻ em trong hầu hết các dịch vụ
• hệ thống đánh giá mới của các dịch vụ giáo dục và chăm sóc.

Đánh giá dựa theo Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quốc Gia
Dịch vụ cung cấp cho con quý vị sẽ nhận một trong ba loại đánh giá chính giữa dưới đây.
Hệ thống duyệt xét và đánh giá đã được thiết kế cho gia đình và nhân viên giáo dục hiểu chương trình giáo dục và chăm sóc có chất lượng là gì, 
và chất lượng đó có thể tăng lên và phát triển- đây là sự cải thiện liên tục.
Quý vị có thể an tâm rằng các dịch vụ này xem sức khỏe và sự an toàn rất nghiêm trọng. Sự an toàn và sức khỏe con quý vị là điều quan trọng 
hàng ngày và trọn ngày.

Hệ thống đánh giá 
chất lượng mới
Tiêu Chuẩn Chất Lượng 
Quốc Gia (The National 
Quality Standard) thuộc  
Cơ Quan Đặt Tiêu Chuẩn 
Chất Lượng Quốc Gia (NQF).  
Cơ quan này lập điểm 
chuẩn cao hơn cho tất cả 
các dịch vụ giáo dục và chăm 
sóc trong toàn nước Úc.
Dịch vụ cung cấp cho quý vị 
sẽ được đánh giá theo bảy 
phương diện chất lượng,  
và một đánh giá tổng quát. 

Sự Cải Thiện  
Đáng Kể Cần 
Phải Có

Đáp Ứng Tiêu Chuẩn 
Chất Lượng Quốc Gia
Dịch vụ đáp ứng Tiêu 
Chuẩn Chất Lượng 
Quốc Gia.

Dịch vụ cung cấp giáo 
dục và chăm sóc trong 
cả bảy phương diện 
chất lượng.

Cố Gắng Tiến Đến 
Tiêu Chuẩn Chất 
Lượng Quốc Gia
Dịch vụ có thể đáp 
ứng Tiêu Chuẩn Chất 
Lượng Quốc Gia trong 
một số phương diện, 
nhưng có một phương 
diện hoặc nhiều hơn 
cần được cải thiện.

Vượt Qua Tiêu Chuẩn 
Chất Lượng Quốc Gia
Dịch vụ vượt qua yêu 
cầu Tiêu Chuẩn Chất 
Lượng Quốc Gia có trong 
ít nhất bốn của bảy 
phương diện chất lượng
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Sự hợp tác với trẻ em
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Môi trường 

Sức khỏe và  
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Chương trình giáo dục 
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Dịch vụ không đáp ứng 
một trong những bảy 
phương diện chất lượng 
hoặc một điều khoản của 
bộ luật và có nguy hiểm 
đáng kể trong việc bảo 
đảm an toàn, sức khỏe và 
phúc lợi của trẻ em.  
Sẽ có hành động tức thời 
hầu giải quyết vấn đề.

Dịch vụ khuyến khích chương  
trình giáo dục và chăm sóc đặc 
biệt, cho thấy sự lãnh đạo khu 
vực, và quyết tâm cải thiện  
liên tục.  
Sự đánh giá này chỉ có thể do 
ACECQA cấp cho.  
Những dịch vụ được đánh giá Vượt 
Qua Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quốc 
Gia trong tất cả 7 lãnh vực Chất 
lượng có thể chọn xin sự đánh  
giá này.

Quan hệ cộng tác với gia 
đình và cộng đồng 

Quản trị và lãnh đạo

Hệ thống đánh giá
chất lượng 


