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Ủng Hộ việc Chăm Sóc Trẻ Em Phổ Quát 
 

Hệ thống chăm sóc trẻ em tại Mỹ đang trong sự khủng hoảng: cha mẹ là người lao động không 
thể chi trả nổi chi phí chăm sóc quá cao, nhưng đội ngũ những người chăm sóc trẻ em lại có 
lương rất thấp. Đây là vấn đề công bằng sắc tộc và kinh tế cho các gia đình người lao động và 
cho cả người chăm sóc trẻ em.  
 
Việc tiếp cận được sự chăm sóc trẻ em chất lượng cao, đáng tin cậy và giá phải chăng là vấn 
đề về công bằng kinh tế cho các gia đình công nhân. Không có hệ thống chăm sóc đáng tin 
cậy, nhiều cặp cha mẹ không thể đi làm. Chi phí chăm sóc trẻ em đang rút cạn kiệt tiền lương 
của các gia đình, với việc chi phí này lên đến 20 đến 31% thu nhập bình quân của một gia đình 
4 người.  
 
Chăm sóc trẻ em phải là quyền lợi mà các bậc cha mẹ có được – chứ không phải là thứ xa xỉ 
chỉ dành cho một số người.  
 
Khi cha mẹ vật lộn để trả tiền chăm sóc cho con cái họ, những người chăm sóc trẻ em lại phải 
vật lộn đê tồn tại và nuôi sống chính gia đình họ. Lực lượng này có 95.6% là phụ nữ - rất nhiều 
là người da màu – và kiếm được mức lương trung bình chỉ có $10.31 một giờ. Cứ một trong 
bảy nhân viên chăm sóc trẻ em có gia đình nằm dưới mức nghèo khổ. Lương của lực lượng 
này phải là sự tưởng thưởng và chứng nhận cho kinh nghiệm của họ, và phải khởi điểm ít nhất 
là $15 một giờ. 
 
Giải pháp cho khủng hoảng hệ thống chăm sóc trẻ em tại Mỹ là gia tăng đáng kể đầu tư công 
vào ngành. Chúng tôi cần một khoản đầu tư to lớn của nguồn quỹ công để có thể tạo ra một hệ 
thống chăm sóc trẻ em chúng ta cần và đáng được nhận: chất lượng cao và dành cho mọi 
người, do những người được trả mức lương có thể sống được đảm nhận.  
 
Do đó, giải pháp được đặt ra là SEIU sẽ chiến đấu vì một giải pháp toàn diện cho khủng hoảng 
hệ thống chăm sóc trẻ em tại Mỹ bằng cách ủng hộ việc cấp quỹ công và phổ quát cho hệ 
thống này để dành cho tất cả các gia đình công nhân. Và rằng SEIU sẽ ủng hộ các khoản tiền 
cấp độ toàn quốc, toàn bang và địa phương để mở rộng sự tiếp cận cho dịch vụ chăm sóc trẻ 
em được nhà nước tài trợ và để tăng lương cho lực lượng nhân viên chăm sóc sức khỏe trẻ 
em.  
 


