
  

  

CHƯƠNG TRÌNH 
NGÔN NGỮ  
MẦM NON 
Nói xin chào, bonjour, nǐ hǎo hoặc γεια σας với 
các ngôn ngữ tại trường mẫu giáo vào năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ MẦM NON 
LÀ GÌ? 

Chương trình Ngôn ngữ Mầm non trị giá 17,9 
triệu đô-la sẽ giúp trẻ em mẫu giáo có bước khởi 
đầu tốt nhất trong cuộc sống bằng cách giúp các 
em có cơ hội học tập bằng ngôn ngữ khác. 

Bắt đầu từ năm 2019, có đến 150 dịch vụ mẫu 
giáo sẽ cung cấp các buổi học ngôn ngữ hàng 
tuần để trẻ em mẫu giáo có thể học một ngôn ngữ 
khác. Thêm 10 dịch vụ sẽ trở thành trường mẫu 
giáo song ngữ, nơi có tới một nửa chương trình 
mẫu giáo sẽ được giảng dạy bằng ngôn ngữ 
khác. 

Điều này có nghĩa là hơn 5.000 trẻ em mỗi năm 
trên khắp tiểu bang Victoria sẽ được theo học 
chương trình ngôn ngữ tại trường mẫu giáo địa 
phương mà phụ huynh hoặc dịch vụ không tốn 
thêm chi phí. 

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Tiểu bang Victoria 
tài trợ các chương trình ngôn ngữ tại các trường 
mẫu giáo.  

LỢI ÍCH CHO TRẺ EM 

Các chuyên gia giáo dục nhận thấy rằng khi học 
thêm ngôn ngữ khi còn nhỏ sẽ đem lại rất nhiều 
lợi ích, bao gồm: 

 đọc và viết giỏi hơn 

 nhận thức linh hoạt 

 phát triển trí não mạnh hơn 

 nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Học tập bằng ngôn ngữ khác giúp trẻ hiểu rõ hơn 
cơ cấu ngôn ngữ và có thể tăng thêm lòng tự 
trọng và củng cố bản sắc văn hóa. 

Bằng cách khuyến khích các kỹ năng ngôn ngữ 
đa dạng tại các trường mẫu giáo của chúng ta, 
người dân Tiểu bang Victoria có thể xây dựng các 
cộng đồng địa phương mạnh hơn và chuẩn bị con 
em cho một thế giới toàn cầu hóa và kết nối hơn. 

 

 

SẼ DẠY NHỮNG NGÔN NGỮ NÀO? 

Việc chọn ngôn ngữ để giảng dạy đã được thực 
hiện theo ý kiến đóng góp của cộng đồng, ý thích 
của trường mẫu giáo và nhân viên chuyên nghiệp 
có sẵn. 

Điều này xét đến tính đa dạng của cộng đồng, các 
ngôn ngữ của các em mới đến hoặc có nguồn 
gốc tị nạn, và việc có thể tiếp tục học ngôn ngữ tại 
các trường tiểu học gần đó. 

Các ngôn ngữ đã được chọn bao gồm: 

 Tiếng Thổ dân (hơn 
năm ngôn ngữ) 

 Tiếng Ả Rập 

 Tiếng Auslan 

 Tiếng Hoa/Quan thoại 

 Tiếng Pháp 

 Tiếng Đức 

 Tiếng Hy Lạp  

 Tiếng Hakha 
Chin 

 Tiếng Do Thái 

 Tiếng Ý 

 Tiếng Nhật 

 Tiếng Karen 

 Tiếng Punjabi 

 Tiếng Tây Ban 
Nha 

 Tiếng Việt. 

 

Quan trọng hơn việc chọn ngôn ngữ là những lợi 
thế lâu dài của việc nâng cao khả năng đọc viết 
và giao tiếp. 

NGÔN NGỮ SẼ ĐƯỢC DẠY NHƯ THẾ 
NÀO? 

Việc sử dụng ngôn ngữ sẽ được lồng vào học tập 
và sinh hoạt hàng ngày, tạo nhiều cơ hội cho các 
em sử dụng ngôn ngữ. 

Các em cũng sẽ được khuyến khích tham gia học 
ngôn ngữ thông qua vui chơi, nghệ thuật, âm 
nhạc và những câu chuyện, tăng dần vốn từ 
vựng. 

Các em sẽ học hỏi từ các nhân viên ngôn ngữ 
chuyên nghiệp, ngoài các nhân viên hiện có tại 
trường mẫu giáo.  

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN? 

Muốn biết thêm thông tin về chương trình, truy 
cập www.education.vic.gov.au/eclanguages 

 

 


