
Tôi có thể tìm hiểu thêm về đi học mầm 
non sớm ở đâu?
Muốn biết thêm thông tin về Đi Học Mầm non Sớm, 
hãy truy cập education.vic.gov.au 
và tìm kiếm Early Start Kindergarten, hoặc liên lạc 
với văn phòng Department of Education and Training 
trong khu vực quý vị cư ngụ.
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Tại sao mầm non lại quan trọng? 
Tại lớp mầm non, trẻ em học các kỹ năng quan trọng, 
bao gồm tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng 
về cảm xúc, và kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ ban đầu. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy hai năm mầm non có ích 
hơn một năm, và chuẩn bị cho trẻ em gặt hái thành 
công ở trường và trong cuộc sống.

Đi học mầm non sớm là gì? 
Đi học Mầm non Sớm giúp trẻ em ba tuổi, hội đủ 
điều kiện được đi học mầm non miễn phí hoặc chi 
phí thấp đến 15 giờ mỗi tuần, do giáo viên chuyên 
nghiệp phụ trách chương trình.
Chính phủ Tiểu bang Victoria đang triển khai 
chương trình Mầm non Trẻ em ba tuổi do chính phủ 
tài trợ – từ năm giờ một tuần Trong khi triển khai 
chương trình này, chương trình Đi học Mầm non 
Sớm sẽ tiếp tục cung cấp 15 giờ đi học mầm non 
mỗi tuần được chính phủ tài trợ.
Dịch vụ mầm non sẽ do thay mặt quý vị nộp đơn 
xin tài trợ Đi học Mầm non Sớm và chính phủ sẽ trả 
khoản trợ trực tiếp cho dịch vụ.

Con tôi có hội đủ điều kiện hay không?
Để hội đủ điều kiện, tính vào ngày 30 tháng 4 vào 
năm cháu sẽ bắt đầu đi học mầm non, con quý vị 
phải lên ba tuổi và đáp ứng một trong những tiêu 
chuẩn đưới đây:
• có nguồn gốc là người tị nạn hay người tầm trú
• tự nhận là Thổ dân hoặc dân đảo Torres Strait
• gia đình quý vị đã có tiếp xúc với Ban Bảo vệ 

Trẻ em .

Tôi ghi danh cho con tôi bằng cách nào?
Quý vị có thể liên lạc với dịch vụ mầm non gần nhà 
quý vị hoặc hội đồng thành phố địa phương để 
ghi danh cho con mình và yêu cầu được sử dụng 
chương trình Đi học Mầm non Sớm. Hoặc bất kỳ 
chuyên viên nào đang trợ giúp quý vị, kể cả nhân 
viên Child FIRST hoặc nhân viên Ban Bảo vệ Trẻ 
em, y tá y tế mẫu Nhi, nhân viên song ngữ hoặc 
nhân viên phụ trách nhóm vườn trẻ (playgroup) 
có người trợ giúp, có thể thay mặt quý vị thực hiện 
việc này. Ban Thực hiện Chương trình Mầm non 
của quý vị, Nhân viên Trợ giúp Tham gia Koorie 
(KESO, Koorie Engagement Support Officer) 
hoặc Cố vấn Học tập Mầm non (Early Childhood 
Learning Adviser) tại văn phòng của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo gần quý vị nhất có thể giúp quý vị nộp 
đơn.

Con tôi cũng nên đi học mầm non bốn 
tuổi hay không?
Có, chương trình mầm non vào năm trước khi đi 
học sẽ phát huy những điểm mạnh mà con quý vị 
sẽ phát triển qua chương trình Đi học Mầm non 
Sớm khi cháu lên ba.
Trẻ em nào hội đủ điều kiện, hoặc đã đi học chương 
trình Đi học Mầm non Sớm cũng hội đủ điều kiện để 
được đi học mầm non trẻ em bốn tuổi miễn phí hoặc 
chi phí thấp trong 15 giờ một tuần với mọi chương 
trình mầm non được chính phủ tài trợ.
Hãy cố gắng ghi danh cho con quý vị đi học mầm 
non trẻ em bốn tuổi càng sớm càng tốt để chắc 
chắn con quý vị có chỗ bởi lẽ không thể bảo đảm 
con quý vị có chỗ tại trường mầm non quý vị ưa 
thích.


