TRẺ MẪU GIÁO THÍCH HỌC
Mẫu giáo là gì?
Mẫu giáo là chương trình giáo dục dành cho trẻ em trước khi bắt đầu đi học.
Chương trình mẫu giáo do các giáo viên có bằng cấp dạy. Ở lớp mẫu giáo con quý vị sẽ phát triển
các kỹ năng quan trọng để giúp bé chuẩn bị đến trường.

Tại sao chương trình mẫu giáo quan trọng đối với trẻ?
Những trẻ em đi học mẫu giáo phát triển được các kỹ năng làm nền tảng cho toàn bộ việc học
trong tương lai, như đọc, học đếm, nhận biết các con số và cách giải các bài toán đố. Con quý vị
sẽ học thông qua chơi, nghiên cứu cho thấy đây là cách dạy trẻ nhỏ tốt nhất. Ở lớp mẫu giáo con
quý vị sẽ làm quen bạn mới và xây dựng tính tự tin và tự lập.

Ai cung cấp các chương trình mẫu giáo?
Các chương trình mẫu giáo có ở phần lớn các trung tâm giữ trẻ nguyên ngày và cũng có tại các
dịch vụ mẫu giáo độc lập.

Làm thế nào để tôi chọn được lớp mẫu giáo tốt nhất cho con?
Nên kiểm tra xem dịch vụ đó có cung cấp chương trình mẫu giáo được Chính phủ tài trợ hay
không – hãy tìm giấy chứng nhận 'Mẫu giáo được Tài trợ' trưng bày tại dịch vụ đó.
Chính phủ thẩm định chất lượng của tất cả các dịch vụ giữ trẻ nguyên ngày và mẫu giáo theo một
hệ thống gọi là Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc và xếp hạng chất lượng cho mỗi dịch vụ. Tất cả
các dịch vụ đều phải trưng bày kết quả xếp hạng của mình. Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ cho quý
vị xem, hoặc nói cho quý vị biết họ được xếp hạng gì.
Cách tốt nhất để đảm bảo tìm được dịch vụ phù hợp cho gia đình mình là đến thăm một dịch vụ
giữ trẻ nguyên ngày hoặc mẫu giáo, quan sát xung quanh và nói chuyện với giáo viên để hiểu
chương trình mẫu giáo có thể làm được gì cho con quý vị.

Nếu con tôi chưa nói được tiếng Anh thì sao?
Các giáo viên mẫu giáo dạy tất cả các trẻ em cùng một chương trình, do đó trẻ không nói được
tiếng Anh vẫn sẽ có cơ hội chơi và học giống các trẻ khác.
Một số lớp mẫu giáo cũng có thể có giáo viên song ngữ, họ có thể giúp thêm cho những trẻ không
nói tiếng Anh hoặc nói được ít.

Chi phí mẫu giáo là bao nhiêu?
Chính phủ tài trợ cho mọi trẻ em được học mẫu giáo 15 giờ một tuần vào năm trước khi học tiểu
học. Phần lớn các dịch vụ đều tính thêm phí ngoài khoản tài trợ của chính phủ.
Một số gia đình có thể được trợ cấp để giúp trang trải các khoản phí bổ sung này, ví dụ các gia
đình có thẻ chăm sóc sức khỏe hay thị thực nhân đạo. Hãy nói chuyện với dịch vụ mẫu giáo để
biết thêm thông tin.
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Tôi ghi danh học mẫu giáo cho con bằng cách nào?
Nếu quý vị biết mình muốn cho con tới dịch vụ mẫu giáo nào, quý vị có thể liên lạc với dịch vụ đó
để ghi danh. Nhiều hội đồng thành phố địa phương có Chương trình Ghi danh Mẫu giáo Tập
trung, vì vậy quý vị có thể liên lạc hội đồng thành phố địa phương để ghi danh vào chương trình
mẫu giáo ở khu vực của mình hoặc hỏi y tá mẫu nhi ở địa phương.
Phần lớn các lớp mẫu giáo đều ghi danh học từ giữa năm để bắt đầu học vào năm sau. Nhiều lớp
mẫu giáo có danh sách chờ, vì vậy nên ghi danh cho con càng sớm càng tốt để có nhiều cơ hội có
được chỗ ở dịch vụ quý vị muốn.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM
Các trang mạng
Để được hướng dẫn cách tìm lớp mẫu giáo phù hợp cho gia đình:
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx
Tìm một lớp mẫu giáo trong khu vực của quý vị:
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx

Điện thoại
Đông Bắc Victoria

1300 333 231

Tây Bắc Victoria

1300 338 691

Đông Nam Victoria

1300 338 738

Tây Nam Victoria

1300 333 232

Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị:
• Gọi cho Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch Toàn quốc (TIS) theo số 131 450
• Đề nghị họ gọi số điện thoại cho vùng của quý vị (xem phần trên)
• Họ sẽ dịch cho quý vị trên điện thoại.
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