
 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC 
CHO GIA ĐÌNH CÓ 
TRẺ EM  
Dịch vụ chăm sóc các gia đình có trẻ  

em sẽ đưa ra những sự giúp đỡ thực 

tế, dễ dàng nhận được trong cuộc 

sống hằng ngày của gia đình có con 

em nhỏ. Dịch vụ này mang tính cách 

phòng ngừa căn cứ  theo luật chăm 

sóc xã hội (1301/2014 19§).   

Dịch vụ gia đình sẽ được tổ chức bằng 

cách cấp cho gia đình vé dùng dịch vụ. 

Gia đình cũng có thể mua dịch vụ này 

của các công ty tư nhân được chấp 

nhận là có quyền bán vé dùng dịch vụ. 

Khách hàng chọn tên nhà cung cấp có 

tên trong danh sách. Nhu cầu dùng 

dịch vụ gia đình sẽ được chẩn định 

qua lần tham quan gia đình. 

Dịch vụ chăm sóc gia đình lệ thuộc 

vào thu nhập của khách hàng. 
Khoản phí sẽ căn cứ theo các thông 

tin thu nhập và số lượng người trong 

nhà. 

Khi nào mới nhận được dịch 
vụ chăm sóc gia đình? 

•  khi có nhu cầu dùng ngắn hạn, 

•  nhu cầu dùng dịch vụ không đòi phải làm 
sáng tỏ lâu dài 

• đối với người mà chủ yếu chăm sóc chuyện 
trong nhà cũng như kinh tế, nhưng lại bị cản 
trở vì kiệt sức hoạt động, vì hoàn cảnh gia 
đình và cuộc sống, vì đuối sức, bệnh hoạn, 
mới sanh con, bị thương hay vì một lý do 
tương đương khác nên không chăm sóc 
được những chuyện đó (luật chăm sóc xã hội 
19 §)  

 

Thí dụ về những gì có trong 
dịch vụ gia đình:  

• giúp trông con  

• giúp chăm sóc những gì cần thiết  trong nhà 
(nấu ăn, giặt giũ) và giúp quét dọn nhà nếu 
cần mỗi tuần một lần (hút bụi, lau bụi, vệ sinh 
chung khu vực bếp và nhà tắm và làm chung 
với gia đình 

• hỗ trợ gia đình trong những công việc quen 
thuộc hằng ngày để có sức lực 

• hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn cuộc sống 

Ví dụ về một trong những lý 
do có nhu cầu cần giúp:  
• vì kiệt quệ vai trò làm cha mẹ 

• cha mẹ hoặc con lâm bệnh bất thình lình 

• những khủng hoảng khác hay tình huống 
đặc biệt trong gia đình (thí dụ như ly dị, nhà 
có tang thân nhân) 
• cha mẹ cần phải đi lo công việc (đi bác sĩ 
hoặc trị liệu) 

KHÔNG thể nhận được vé 
dùng dịch vụ nếu: 
• bất ngờ con bị bệnh (đau bụng, cảm cúm 
vv…) 
• chăm sóc trẻ hằng ngày hoặc lâu dài 
• trẻ em ở tuổi đi nhà trẻ phải gửi ở nhà trẻ 
với tính cách dịch vụ ưu tiên 

• chỉ vì lý do nhà có nhiều đứa con chưa tới 
tuổi đi học 

• vì nhu cầu chăm sóc con chỉ có buổi sáng 
hoặc chiều hay là vì những thời gian nghĩ lễ 

• vì cha mẹ phải đi làm/đi học 

• vì ở nhà phải làm việc online, học hành hay 
vì sở thích 

• có nhu cầu tới trợ lý cá nhân 

• để giải quyết quan hệ tình người 

• chỉ là để quét dọn hoặc đi chợ 



 
 

LIÊN LẠC SANG DỊCH 
VỤ GIÚP GIA ĐÌNH CÓ 
CON NHỎ 

THAM QUAN NHÀ 
- Chẩn định nhu cầu dịch vụ và 
thảo luận với cha mẹ về dịch 
vụ có thể tổ chức và nội dung 
của các dịch vụ đó 

CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH 
VỤ 
- Khách hàng chọn nhà cung cấp 
dịch vụ, tự liên lạc với nhà cung 
cấp và thông báo cho hướng dẫn 
viên gia đình về mọi thông tin của 
nhà cung cấp dịch vụ (xem thông 
tin liên lạc) 
- Khách hàng tự thoả thuận với 
nhà cung cấp dịch vụ về thời gian 
cung cấp 

 
DỊCH VỤ GIÚP GIA ĐÌNH CÓ 
CON NHỎ 
- Nhu cầu dịch vụ sẽ được 
thường xuyên chẩn định 
- Dịch vụ là ngắn hạn, trung bình 
4-6 tháng, mỗi tuần 1-3 lần và 
mỗi lần 2-3 tiếng 

Thông tin liên lạc 

Ngành chăm sóc sức khoẻ tinh thần 
của Turku. Dịch vụ cho gia đình có 

con nhỏ 

đt. 040 179 2912  
thời gian trực vào những ngày hành 

chính từ  
8h30 - 10h00 

(lưu ý, không thể nhắn tin vào số điện 
thoại này. Có thể để lại tin nhắn miệng 

nếu gọi ngoài giờ trực. 
lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 
Khách hàng có thể huỷ giờ đã 
hẹn tới tham quan gia đình 
bằng cách báo cho nhà cung 
cấp dịch vụ hạn chót là 24 
tiếng trước khi đã có giờ hẹn 
tới. Nếu huỷ muộn hay bỏ mà 
không huỷ thì giờ đó coi như 
đã thực hiện hoàn toàn.  Thành 
phố sẽ không trả những loại 
kinh phí như thế này. 

  Giúp đỡ thực tế, dễ dàng nhận 

được cho cuộc sống của gia đình 

hằng ngày. 

 Dịch vụ cho gia 
đình có con 
nhỏ  

mailto:lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi

