
Nên tìm hiểu những gì khi 
quý vị tới thăm trường
• Quý vị có cảm thấy được đón tiếp nồng 

nhiệt không? Các chương trình mẫu giáo 
chất lượng cao thường dựa trên sự hợp 
tác giữa gia đình và giáo viên. Giáo viên 
có hỏi những câu hỏi về con và gia đình 
quý vị không? Giáo viên có quan tâm tới 
các câu hỏi và lo lắng của quý vị không?

• Nếu con quý vị đi cùng, giáo viên có nói 
chuyện trực tiếp với con quý vị không 
(thay vì nói chuyện với trẻ thông qua 
quý vị)?

• Trường có nhiều cơ hội học tập vui nhộn 
và đầy thử thách khác nhau để chào đón 
các nền văn hóa của những trẻ em tới 
trường này không? 

• Các khu vực trong nhà và ngoài trời có 
cho các em những trải nghiệm học tập lý 
thú hay không, ví dụ có cơ hội để nghiên 
cứu và khám phá những điều mới mẻ 
không? Trường có không gian để trẻ 
chơi với những trẻ khác hoặc một mình 
không? Trường có những chỗ để trẻ có 
thể tới để được yên tĩnh không?

Hãy chuẩn bị sẵn những câu 
hỏi
• Giáo viên sẽ làm việc với quý vị như thế 

nào để hỗ trợ cho việc học tập của con 
quý vị? 

• Giáo viên sẽ làm thế nào để đáp ứng các 
mối quan tâm của con quý vị?

• Sẽ có cơ hội gì để thảo luận về tiến bộ 
của con quý vị?

• Nếu con quý vị có thêm nhu cầu khác, 
trường sẽ hỗ trợ quý vị và con quý vị như 
thế nào?

• Chương trình này khuyến khích hành vi 
tích cực như thế nào?

• Điều gì sẽ xảy ra nếu con quý vị bệnh 
hoặc bực bội?

• Trường có trưng bày giấy chứng nhận 
mẫu giáo không? Giấy chứng nhận 
này thể hiện là chương trình mẫu giáo 
đó được nhận trợ cấp của Chính phủ 
Victoria và được dạy bởi một giáo viên 
có bằng cấp dạy trẻ tuổi ấu thơ.

• Trường được xếp hạng thế nào so 
với Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia 
(nằm trong hệ thống chất lượng của 
các dịch vụ chăm sóc và giáo dục trên 
khắp nước Úc)? Quý vị có được coi 
giấy tờ thẩm định đó không?

• Có danh sách chờ để có chỗ không? 
Quý vị có cần phải trả tiền đặt cọc để 
đăng ký học hoặc để cho tên vào danh 
sách chờ không? Hãy nói cho trường 
biết nếu quý vị không thể trả tiền đặt 
cọc.

Con tôi nên bắt đầu học 
mẫu giáo khi mấy tuổi?
Trẻ em thường tham gia chương trình 
mẫu giáo vào năm trước khi các em 
bắt đầu lên tiểu học. Chương trình này 
thường được gọi là ‘mẫu giáo bốn tuổi’.

Con quý vị có thể bắt đầu tiểu học nếu 
các em tròn năm tuổi trước ngày 30 
tháng 04 của năm bắt đầu tiểu học. Đến 
sáu tuổi là con quý vị phải được đăng ký 
học tiểu học, trừ phi các em được miễn. 
Do đó, nếu ngày sanh của con quý vị rơi 
vào sau ngày 30 tháng 04 của năm theo 
lịch, quý vị có thể chọn lựa về việc có nên 
đăng ký cho con mình đi học tiểu học vào 
năm em tròn năm tuổi hay là vào năm 
sau đó. Trẻ em học ở nhịp độ khác nhau, 
theo cách khác nhau, và vào thời điểm 
khác nhau. Trong một số trường hợp, có 
thể tốt hơn cho con quý vị nếu cho em 
bắt đầu chương trình mẫu giáo trễ hơn.

Tôi có thể xin lời khuyên ở 
đâu về thời gian tốt nhất để 
bắt đầu mẫu giáo?
Nếu quý vị không chắc chắn lắm về thời 
gian tốt nhất để cho con mình bắt đầu 
chương trình mẫu giáo, hãy xin giáo viên 
mẫu giáo cho lời khuyên. Hãy tìm hiểu xem 
chương trình mẫu giáo có thể hỗ trợ con 
quý vị thế nào.

Hãy gặp hiệu trưởng hay một giáo viên ở 
trường tiểu học mà con quý vị có thể sẽ tới. 
Hãy nói chuyện về thời gian tốt nhất cho 
con quý vị bắt đầu lớp vỡ lòng. Hãy tìm 
hiểu xem chương trình vỡ lòng có thể hỗ 
trợ con quý vị thế nào.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể nói chuyện với 
y tá mẫu nhi của con quý vị, bác sĩ gia đình 
và những người chuyên viên nào khác mà 
con quý vị gặp (ví dụ, chuyên viên ngôn 
ngữ, chuyên viên vật lý trị liệu hoặc bác sĩ 
nhi đồng).

Con tôi có thể đi học mẫu 
giáo hơn một năm được 
không?
Những trẻ em là:

• người Thổ dân và/hoặc người đảo Torres 
Strait, hoặc

• được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em biết tới, 
hoặc được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em giới 
thiệu tới Child FIRST.

có thể đi học mẫu giáo miễn phí hoặc trả 
chi phí thấp hai năm trước khi bắt đầu học 
tiểu học, thường là bắt đầu khi các em ba 
tuổi.

Hãy coi trang 4 để có thêm thông tin về 
chương trình mẫu giáo miễn phí cho trẻ 
ba tuổi.

Đối với một số trẻ em bị chậm phát triển, 
sau khi học xong lớp mẫu giáo bốn tuổi, 
có thể tốt hơn nên học lại chương trình 
mẫu giáo được tài trợ trước khi bắt đầu 
tiểu học.

Hãy nói chuyện với giáo viên mẫu giáo nếu 
quý vị muốn biết thêm về các lựa chọn 
này.

Quý vị có cần thông dịch 
không?
Chính phủ Victoria cung cấp dịch vụ thông 
dịch miễn phí cho các gia đình tham gia 
chương trình mẫu giáo được tài trợ. Hãy 
đề nghị giáo viên mẫu giáo hoặc giám đốc 
dịch vụ gọi điện cho dịch vụ thông dịch 
miễn phí.

Các đường dẫn liên quan
Mẫu giáo miễn phí hoặc chi phí thấp –  
www.education.vic.gov.au/childhood/
parents/kindergarten/Pages/fees.aspx

Mẫu giáo miễn phí cho trẻ ba tuổi –   
http://www.education.vic.gov.au/
childhood/parents/kindergarten/Pages/
earlystart.aspx

Học lại mẫu giáo cho trẻ chậm phát triển –  
http://www.education.vic.gov.au/
childhood/parents/kindergarten/Pages/
secondyear.aspx
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Mẫu giáo là gì?
Mẫu giáo (hay còn gọi là vỡ lòng) là một 
chương trình dành cho trẻ nhỏ được thực 
hiện bởi một giáo viên có bằng cấp dạy trẻ 
ở tuổi ấu thơ.

Tại sao con tôi nên đi học 
mẫu giáo?
Mẫu giáo là một bước quan trọng cho trẻ 
nhỏ và mọi trẻ em đều nên tham gia.

Nghiên cứu cho thấy chương trình mẫu 
giáo cải thiện sức khỏe và an sinh cho trẻ 
em, giúp các em phát triển kỹ năng xã hội 
mạnh mẽ và khuyến khích các em yêu thích 
học hỏi.

Trẻ em tham gia chương trình mẫu giáo 
thường tự lập và tự tin hơn và có thể 
chuyển tiếp lên trường tiểu học (lớp vỡ 
lòng) một cách êm thấm hơn.

Các em làm gì ở mẫu giáo?
Một chương trình mẫu giáo chất lượng 
cao sẽ cho con quý vị nhiều trải nghiệm và 
hoạt động học tập mang tính khích lệ và lý 
thú. Sự ham học và trí tò mò của con quý vị 
sẽ được khuyến khích thông qua các hoạt 
động và trải nghiệm như thám hiểm thế 
giới tự nhiên, tiếp xúc với các ý tưởng mới 
mẻ và giải quyết khó khăn.

Con quý vị sẽ có thể:

• học cách làm việc với người khác và kết 
bạn thông qua các hoạt động nhóm và 
chơi tập thể

• thể hiện tính sáng tạo của các em, ví dụ 
thông qua nhảy múa, hoạt động và nghệ 
thuật

• xây dựng các kỹ năng giao tiếp bằng 
cách lắng nghe và hội thoại với các nhà 
giáo dục và các trẻ em khác

• phát triển các kỹ năng cần thiết cho môn 
đọc, viết và toán.

Tôi có thể tìm được chương 
trình mẫu giáo ở đâu?
Một số chương trình mẫu giáo được tổ chức 
như dịch vụ độc lập (ví dụ các trường mẫu 
giáo cộng đồng). Các chương trình mẫu 
giáo khác lại được tổ chức thông qua các 
trung tâm giữ trẻ cả ngày hoặc các trường 
học.

Để tìm một chương trình mẫu giáo ở khu 
vực quý vị ở (hoặc nơi quý vị lựa chọn), 
hãy vô thăm www.education.vic.gov.au/
findaservice/Home.aspx hoặc liên lạc với 
hội đồng thành phố, quý vị có thể tìm thấy 
thông tin này bằng cách vô thăm 
www.dtpli.vic.gov.au

Hãy xem trang 4 để có lời khuyên về việc 
lựa chọn chương trình mẫu giáo phù hợp 
với gia đình quý vị.

Tất cả mọi trẻ em đều có thể 
tham gia mẫu giáo
Mẫu giáo là dành cho tất cả mọi trẻ em. 
Nếu con quý vị có khuyết tật hoặc gặp khó 
khăn trong việc học tập, các nhà giáo dục 
sẽ nói chuyện với quý vị về việc chương 
trình mẫu giáo và môi trường mẫu giáo có 
thể hỗ trợ con quý vị như thế nào.

Nếu quý vị cần hỗ trợ để đăng ký học 
mẫu giáo cho con quý vị hoặc để tìm một 
chương trình phù hợp với gia đình quý vị, 
hãy liên lạc với hội đồng địa phương của 
quý vị.

Phải trả bao nhiêu cho 
chương trình mẫu giáo?
Chính phủ Victoria cung cấp tiền trợ cấp 
cho các dịch vụ để đóng góp vào chi phí 
quản lý một chương trình mẫu giáo được 
tài trợ, nhằm giúp giảm học phí mẫu giáo 
cho trẻ bốn tuổi xuống thấp đến mức có 
thể.

Hãy tìm giấy chứng nhận này, nó thể hiện là 
chương trình mẫu giáo đó có được nhận trợ 
cấp của Chính phủ Victoria và có được thực 
hiện bởi một giáo viên có bằng cấp dạy trẻ 
ở tuổi ấu. 

Con quý vị hội đủ điều kiện nếu các em:

• là người Thổ dân và/hoặc người đảo 
Torres Strait 

• là con sanh ba hoặc bốn 

• được cấp (hoặc cha mẹ hay người giám 
hộ của các em được cấp) thẻ triết giảm 
đủ điều kiện hoặc visa tị nạn, nhân đạo 
hoặc tầm trú.

Hãy hỏi giáo viên mẫu giáo của con quý vị 
hoặc giám đốc dịch vụ nếu quý vị nghĩ con 
của quý vị có thể hội đủ điều kiện để được 
nhận trợ cấp học phí.

Mẫu giáo miễn phí cho trẻ ba 
tuổi
Chính phủ Victoria tài trợ tiền học phí cho 
một số trẻ em để các em có thể tham gia 
chương trình mẫu giáo miễn phí hai năm 
trước khi các em bắt đầu học tiểu học, 
thường là khi các em ba tuổi.

Con quý vị hội đủ điều kiện để tham gia 
mẫu giáo miễn phí nếu các em ít nhất đủ ba 
tuổi trước ngày 30 tháng tư và:

• là người Thổ dân và/hoặc người đảo 
Torres Strait, hoặc

• được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em biết tới, 
hoặc được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em giới 
thiệu tới Child FIRST.

Nếu con quý vị đã được tham gia chương 
trình miễn phí hai năm trước khi tới trường, 

các em có thể tham gia chương trình bốn 
tuổi vào năm tiếp theo miễn phí hoặc với 
chi phí thấp.

Hãy hỏi giáo viên mẫu giáo dạy con quý vị 
hoặc giám đốc dịch vụ để có thêm thông 
tin về các chương trình mẫu giáo miễn phí 
cho trẻ ba tuổi.

Chọn chương trình mẫu giáo
Mỗi gia đình một khác. Điều này có nghĩa là 
chương trình mẫu giáo mà quý vị chọn nên 
thật phù hợp với con và gia đình quý vị.

Nên bắt đầu tìm kiếm chương trình mẫu 
giáo từ sớm, bởi vì các thủ tục đăng ký 
có khác nhau ở các trường khác nhau ở 
Victoria. Một số trường nhận đơn từ khi trẻ 
mới hai tuổi.

Một khi quý vị đã chọn được một số chương 
trình mẫu giáo, hãy liên lạc với các trường 
này để tìm hiểu xem họ có tổ chức những 
ngày giới thiệu trường hoặc các buổi thông 
tin, hay xin hẹn để tới thăm trường.

Đây là một cách rất tốt để có ‘cảm nhận’ về 
mỗi chương trình, để hỏi và chia sẻ thông 
tin về con quý vị. Quý vị cũng có thể tìm 
hiểu về ngày và giờ của chương trình mẫu 
giáo, cách thức đăng ký học cho con quý vị 
và tiền học phí và tiền trợ cấp nếu có.

Hãy tới thăm hơn một chương trình nếu có 
thể. Cố gắng đừng chỉ lệ thuộc vào những 
gì người khác nói.

Các dịch vụ cung cấp chương trình mẫu 
giáo thường tính tiền học phí để giúp trang 
trải chi phí thực hiện chương trình. Tiền học 
phí được tính bởi từng dịch vụ và có thể 
khác nhau tùy theo số giờ con quý vị đến 
học, số lượng trẻ trong nhóm và các chi phí 
khác như các buổi đi chơi dã ngoại.

Con tôi có thể đi học mẫu 
giáo bao nhiêu giờ một 
tuần?
Phần lớn các chương trình mẫu giáo cho 
trẻ bốn tuổi đều được thực hiện 15 giờ một 
tuần.

Mẫu giáo miễn phí hoặc chi 
phí thấp cho trẻ em vào năm 
trước khi tới trường
Chính phủ Victoria tài trợ tiền học phí cho 
một số trẻ em để các em có thể tham gia 
chương trình mẫu giáo miễn phí hoặc với 
chi phí thấp vào năm trước khi các em bắt 
đầu học tiểu học, thường là khi các em bốn 
tuổi.

Trẻ em tham gia chương trình mẫu giáo vào năm trước khi bắt đầu tiểu 
học, thường là khi các em bốn tuổi. Một số trường cũng có chương 
trình mẫu giáo cho trẻ ba tuổi.

Hãy xem trang 6 để có lời khuyên về việc chọn thời gian tốt nhất cho 
con quý vị bắt đầu mẫu giáo.
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