
 

 

Trường mẫu giáo chúng tôi có tham gia Chương trình Ngôn ngữ Mầm non của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Tiểu bang Victoria! 

 

Tại sao học ngôn ngữ khác tiếng Anh lại quan trọng đối với con tôi? 

Các chuyên gia giáo dục nhận thấy rằng học thêm ngôn ngữ lúc còn nhỏ đem lại nhiều lợi ích như 
giúp con quý vị suy nghĩ, tìm tòi, giải quyết vấn đề và giúp cháu chuẩn bị học đọc và viết. 

Học bằng ngôn ngữ khác sẽ giúp con quý vị hiểu cơ chế ngôn ngữ rõ hơn. Nếu con quý vị vốn đã 
thạo ngôn ngữ được giảng dạy tại trường mẫu giáo thì lòng tự trọng và bản sắc văn hóa của cháu 
có thể sẽ tăng thêm. 

Khi khuyến khích các kỹ năng ngôn ngữ đa dạng trong trường mẫu giáo của chúng ta, người dân 
Victoria có thể xây dựng cộng đồng địa phương vững vàng hơn và chuẩn bị con em cho thế giới 
toàn cầu hóa và kết nối hơn. 

 

Học bằng ngôn ngữ khác có ảnh hưởng gì đến việc con tôi học tiếng Anh hay không? 

Học ngôn ngữ khác giúp con quý vị đọc viết khá hơn và hiểu cơ chế ngôn ngữ nói chung. 

Nếu ở nhà quý vị nói ngôn ngữ khác tiếng Anh, điều đó sẽ giúp trẻ em phát triển kỹ năng ngôn 
ngữ nói chung. 

 

Chương trình này sẽ được giảng dạy như thế nào? 

Con quý vị sẽ tiếp tục được khuyến khích học hỏi qua tìm tòi, giải quyết vấn đề và vui chơi bằng 
ngôn ngữ khác. 

Các em sẽ học theo phương pháp giảng dạy có chủ ý, thúc đẩy các em hiểu biết qua hành động 
của mình, thu hút các em qua vui chơi, nghệ thuật, âm nhạc và câu chuyện, và tăng dần vốn từ 
vựng của các em. 

Việc sử dụng ngôn ngữ cũng sẽ được lồng vào các hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày, tạo 
cơ hội khác nhau cho trẻ em sử dụng ngôn ngữ này. 

 

Ngôn ngữ này đã được chọn như thế nào? 

Việc chọn dạy ngôn ngữ nào sẽ túy theo các cộng đồng, ý thích của trường mẫu giáo và có sẵn 
nhân viên chuyên nghiệp, và trong một số trường hợp, để hỗ trợ việc học ngôn ngữ ở bậc tiểu 
học. 

Trường mẫu giáo sẽ thường xuyên cho quý vị biết thông tin cập nhật về chương trình này và đối 
với những ai quan tâm, họ cũng có cơ hội sử dụng ngôn ngữ này ở nhà. 

 

 


