
School-Based Child Care Programs - before and after school

Hầu hết các trường học PPS đều cung cấp 
các chương trình chăm sóc trẻ em tại chỗ. 
Để đăng ký, xin liên hệ với tổ chức chăm sóc 
trẻ em của quý vị với các thắc mắc về ghi 
danh và đăng ký. 

Trẻ em thích điều gì về hoạt động 
chăm sóc trẻ em? 

Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, các trò 
chơi ngoài trời, làm vườn, đóng kịch, các câu 
lạc bộ đặc biệt, phát minh khoa học, các 
chuyến đi thực địa, thời gian theo lựa chọn 
và giờ làm bài tập về nhà. 

Thông Tin Chăm Sóc Trẻ 

● Giờ làm việc của chương trình: Giờ bắt
đầu lúc 6:30 hoặc 7 giờ sáng và giờ
kết thúc lúc 6 giờ chiều, 5 ngày một
tuần, bao gồm các ngày họp đào tạo
của giáo viên, vào học trễ và nghỉ giải
lao.

● Đội ngũ nhân viên được tiểu bang cấp
phép và đào tạo về Can Thiệp và Hỗ
Trợ Hành Vi Tích Cực (Positive
Behavior Interventions and Supports,
PBI)

● Các mức học phí sẽ khác nhau tùy
theo chương trình. Do tác động của
Covid-19, có thể được giảm giá cho
anh chị em và có hỗ trợ tài chính. Xin
liên hệ với chương trình để biết thêm
thông tin.

● Một số trường không cung cấp dịch vụ
chăm sóc trẻ em tại chỗ. Trong vài
trường hợp, PPS cung cấp dịch vụ đưa
đón đến các trường học gần kề cùng
dịch vụ chăm sóc trẻ em. Xin liên hệ
với tổ chức chăm sóc trẻ em để biết
thêm thông tin.

Các chương trình và dịch vụ xe bus có thể 
được bổ sung cũng như có thể thay đổi. 

Nếu quý vị thắc mắc chung, xin gửi email cho 
chúng tôi theo địa chỉ 
childcareservices@pps.net. 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình đẳng. 
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Nhà Cung Cấp Trường Học 

Ainsworth Before & After School 
Care Association 
ainsworthafterschool.wordpress.com 

Ainsworth 

Art4Life 
art4life.net 

Abernethy, Maplewood, Richmond, 
Winterhaven 

Camp Fire Columbia 
portlandcampfire.org 

Beverly Cleary Schools, Creative 
Science School, Hayhurst, James John, 
Peninsula, Rose City Park, Sunnyside, 
Woodlawn 

Champions 
discoverchampions.com 

Astor, Atkinson, Bridger, Bridlemile, 
Buckman, Capitol Hill, Creston, Harrison 
Park, Kelly, Lee, Rieke, Skyline, 
Whitman, Woodstock 

Duniway After School Care 
daschildcare.org 

Duniway 

Friendly House 
friendlyhouseinc.org 

Chapman (@Friendly House) 

Irvington Extended Daycare 
iedprogram.org 

Irvington 

Kids Community Learning Center 

kidscommunitypdx.org 

Metropolitan Learning Center (MLC) 

Markham Children’s Care 

mccakids.com 

Markham 

Neighborhood House 

ascott@nhpdx.org 

Boise-Eliot, Chief Joseph, King, Sabin 

Portland Jewish Academy 
pjaproud.org 

Forest Park, Glencoe, Odyssey (@PJA) 

Stephenson Children’s Care 
sccakids.com 

Stephenson 

YMCA 
ymcacw.org 

Alameda, Arleta, Beach, Faubion, Grout, 
Laurelhurst, Lewis, Llewellyn, 
Marysville, Rigler, Scott, Vernon, 
Vesta/Access, Woodmere 
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