Làm sao để tôi ghi danh con tôi
đi học mầm non?

Tìm hiểu thêm

Nếu biết trường mầm non nào quý vị muốn con
mình theo học, quý vị có thể liên lạc với họ để
ghi danh. Nhiều hội đồng thành phố địa phương
có Chương trình Ghi danh Mầm non Tập trung
(Kindergarten Central Enrolment Schemes), vì
vậy quý vị có thể liên lạc với hội đồng thành phố
địa phương để ghi danh cho con vào chương trình
mầm non tại khu vực nơi quý vị cư ngụ hoặc hỏi y
tá y tế mẫu nhi địa phương.

Được hướng dẫn tìm trường mầm non phù hợp
cho gia đình quý vị:
www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx

Hầu hết các trường mầm non nhận trẻ em vào
giữa năm cho năm sau. Nhiều trường mầm non có
danh sách đợi, vì vậy, quý vị nên ghi danh cho con
càng sớm càng tốt để cháu có cơ hội tốt nhất để
được theo học trường mầm non quý vị thích.

TRANG MẠNG

Tìm trường mầm non tại khu vực nơi quý vị cư
ngụ:
www.education.vic.gov.au/findaservice/
Home.aspx
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Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị:
•	Gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc
(National Translating and Interpreting Service)
qua số 131 450
• Nhờ họ gọi số điện thoại của khu vực nơi 		
quý vị cư ngụ (xem ở trên)
• Họ sẽ giữ điện thoại và thông dịch cho quý vị.

TRẺ MẦM NON HAM
HỌC HỎI

Trường mầm non là gì?
Mầm non là chương trình giáo dục dành cho
trẻ em trước khi các em bắt đầu đi học. Chương
trình mầm non sẽ do giáo viên có bằng cấp
giảng dạy. Ở trường mầm non, con quý vị sẽ
phát triển các kỹ năng quan trọng để giúp
cháu chuẩn bị cắp sách đến trường.

Tại sao chương trình mầm non
lại quan trọng đối với con tôi?
Trẻ em đi học mầm non sẽ phát triển các kỹ
năng nền tảng cho việc học tập trong tương lai,
như học đọc, học đếm và nhận ra các con số và
cách giải quyết vấn đề. Con quý vị sẽ học trong
khi vui chơi, mà kết quả nghiên cứu cho thấy
đây là cách tốt nhất để dạy trẻ nhỏ.
Ở trường mầm non, con quý vị sẽ có cơ hội kết
bạn mới, có thêm sự tự tin và độc lập.

Ai cung cấp chương trình mầm
non?

Nếu con tôi không biết nói
tiếng Anh thì sao?

Chương trình mầm non có tại hầu hết các
trung tâm giữ trẻ nguyên ngày cũng như tại
các dịch vụ mầm non độc lập

Giáo viên mầm non đón nhận tất cả trẻ em
tham gia chương trình, vì vậy trẻ em không
nói tiếng Anh sẽ có cơ hội vui chơi và học
như những em khác. Một số trường mầm non
cũng có thể có các nhà giáo dục song ngữ
có thể trợ giúp thêm cho trẻ em nói ít hoặc
không nói tiếng Anh.

Làm sao để tôi chọn trường
mầm non tốt nhất cho con tôi?
Quý vị nên hỏi xem dịch vụ có chương trình
mầm non do chính phủ tài trợ hay không – hãy
để ý tìm giấy chứng nhận ‘Mầm non được tài
trợ’ được trưng bày tại dịch vụ đó.
Chính phủ thẩm định chất lượng của tất cả các
trường mầm non và dịch vụ giữ trẻ nguyên
ngày theo một hệ thống gọi là Khuôn khổ Chất
lượng Toàn quốc và cấp cho mỗi dịch vụ một
thứ hạng chất lượng. Tất cả các dịch vụ phải
cho biết thứ hạng thẩm định của họ. Quý vị có
thể yêu cầu dịch vụ cho quý vị thấy hoặc cho
quý vị biết họ đã nhận được thứ hạng nào.
Cách tốt nhất để bảo đảm dịch vụ phù hợp
với gia đình quý vị là đến xem dịch vụ giữ trẻ
nguyên ngày hoặc trường mầm non, tham
quan và nói chuyện với các giáo viên để hiểu
chương trình mầm non có thể đem lại cho con
mình những gì
.

Chi phí đi học mầm non là
bao nhiêu?
Chính phủ tài trợ cho tất cả trẻ em đi học
chương trình mầm non 15 tiếng một tuần
trong năm trước khi các em cắp sách đến
trường. Hầu hết các dịch vụ đều tính thêm lệ
phí ngoài khoản tài trợ của chính phủ.
Một số gia đình có thẻ chăm sóc sức khỏe
hoặc thị thực diện nhân đạo có thể được trợ
cấp để giảm bớt các lệ phí. Hãy nói chuyện
với các trường mầm non để biết thêm thông
tin.

