
Cơ hội qua việc học tập 

Khi bạn học lớp của AMEP, bạn được cung cấp dịch vụ trông trẻ miễn phí cho con em chưa đến tuổi 

đi học. 

Nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn sẽ cố gắng thu xếp dịch vụ trông trẻ cho bạn trong vòng 30 phút 

đi lại từ nhà bạn hoặc từ lớp học của AMEP. Việc này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. 

Các nhà cung cấp dịch vụ AMEP sẽ cố gắng hết sức để tìm chỗ trông trẻ gần nhất cho bạn. 

Các nhà cung cấp dịch vụ AMEP sẽ thu xếp dịch vụ trông trẻ cho bạn cùng với lúc bạn bắt đầu khóa 

học AMEP. Họ cũng sẽ cố gắng bảo đảm có dịch vụ trông trẻ cho bạn vào những ngày bạn đi học. Đôi 

khi việc này có thể không thực hiện được vì chỗ gửi trẻ thường không nhiều mà lại có nhiều người 

cần gửi trẻ. Đôi khi, có thể bạn sẽ không có chỗ ngay hoặc chỉ được nhận trông bán thời gian rồi đợi 

cho tới khi có thêm ngày trống để được nhận trông. 

Bạn chỉ được nhận trông trẻ miễn phí cho thời gian bạn học lớp AMEP. Dịch vụ này không phục vụ 

các hoạt động ngoài thời gian bạn học lớp ở AMEP. Khi bạn không phải đang học các lớp của AMEP, 

hoặc nếu bạn đã học xong giờ trên lớp, bạn phải tự thu xếp việc trông trẻ của mình. Nếu con hoặc 

các con bạn sẽ không dùng đến giờ nào trong dịch vụ trông trẻ, bạn phải báo cho nhà cung cấp dịch 

vụ AMEP biết. Điều này là để giúp điều chỉnh việc đặt chỗ trông trẻ cho con bạn.  

Nếu bạn bỏ nhiều buổi học của AMEP, nhà cung cấp dịch vụ có thể hủy việc trông trẻ cho con bạn. 

Tuy nhiên nếu bạn quay lại AMEP, bạn sẽ  lại được hưởng dịch vụ trông trẻ miễn phí.  Tuy nhiên bạn 

có thể sẽ cần phải đợi sắp xếp mới có chỗ lại. 
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Khi đánh giá nhu cầu cần dịch vụ trông trẻ của bạn, nhà cung cấp dịch vụ AMEP có thể đưa ra cho 

bạn một loạt các lựa chọn để bạn có thể bắt đầu học càng sớm càng tốt. Ví dụ, người ta có thể yêu 

cầu bạn:  

 học tại một trung tâm cộng đồng có dịch vụ trông trẻ tại chỗ 

 đi xa hơn bạn muốn 

 học với gia sư tại nhà hoặc học từ xa cho tới khi có chỗ trông trẻ. 

Nếu việc thu xếp trông trẻ không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn nên thảo luận với nhà cung 

cấp dịch vụ AMEP của bạn. 

Để biết thêm về việc trông trẻ, xin hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn. 


