
 

 

WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL?  

 

 

Mẫu giáo là Chương trình Giáo dục dành 

cho trẻ em 4 tuổi do Giáo viên có bằng Cử 

nhân Giáo dục phụ trách. Mẫu giáo đôi khi 

còn gọi là Mầm non.Trẻ em phải lên 4 tuổi 

vào trước ngày 30 tháng 4 mới được đi học 

Mẫu giáo vào năm trước khi các em bắt đầu 

cắp sách đến trường. 
 

Các buổi học Mẫu giáo diễn ra vào ngày và 

giờ khác nhau, tổng cộng 15 giờ đồng hồ 

mỗi tuần trong học kỳ của trường học. 
 

Quý vị phải đóng lệ phí từng học kỳ và có thể 

khác nhau tùy theo dịch vụ. Dịch vụ này 

miễn phí nếu quý vị có thẻ chăm sóc sức 

khỏe (a health care card) và/hay loại thị thực 

nhất định (certain visas). 
 

Điều gì diễn ra trong trường Mẫu giáo? 

Giáo viên Mẫu giáo giảng dạy chương trình 

Giáo dục đáp ứng nhu cầu và ý thích các 

em. Nhờ vậy tạo cho các em cơ hội khác 

nhau để giúp các em phát triển ý muốn học 

hỏi, tìm hiểu về ngôn ngữ, thử nghiệm và 

ngoại giao. 
 

Tại trường Mẫu giáo, trẻ em trở nên độc lập 

đối với việc lựa chọn và tự làm các thứ cho 

mình. Điều này giúp các em học cách đưa ra 

quyết định và chịu trách nhiệm. 
 

Trẻ em học các con số và các khái niệm các 

số bằng cách xếp chồng các cục/khối thành 

các hình thể, ráp hình và chơi các trò chơi. 

Trẻ em và phụ huynh tại trường Mẫu giáo sẽ 

kết bạn mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tại trường Mẫu giáo, trẻ em sẽ sinh hoạt 

theo nhóm cũng như sinh hoạt riêng. Các 

em sẽ học cách chia sẻ và cùng nhau giải 

quyết vấn đề cũng như học cách thức làm 

việc độc lập. 
 

Trẻ em và gia đình thuộc mọi nguồn gốc 

văn hóa đều được đón nhận. 
 

Trẻ em học ngôn ngữ khi các em nói 

chuyện, lắng nghe, hát, đọc và chia sẻ 

câu chuyện. 
 

Trẻ em mang theo thức ăn nhẹ và thức ăn 

trưa để ăn tại trường Mẫu giáo. Các em 

học về cách ăn uống lành mạnh và cách 

sử dụng hộp đựng thức ăn trưa, các hộp 

đựng và bao bì. Trong những lúc này các 

em quan sát và học hỏi để ngoại giao và 

giao tiếp. 

  

VIETNAMESE  

Mẫu giáo/Mầm non 4 

tuổi là gì? 
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Tại trường Mẫu giáo sẽ có các sinh hoạt trong 

nhà và ngoài trời, có những lúc huyên náo và 

những lúc yên tĩnh. Vui chơi là cách trẻ em học 

hỏi. 
 

Những lợi ích của Mẫu giáo là gì? 

Trẻ em sẽ biết xoay xở tốt hơn ở trường. Các em 

học để biết sinh hoạt theo nhóm, các em biết kết 

bạn, các em học cách tự diễn đạt một cách tự tin 

và các em học cách để cảm thấy thoải mái trong 

môi trường bên ngoài nhà của mình. 
 
 

Trẻ em cần phải học những gì trước khi 

cắp sách đi học? 

- cảm thấy thoải mái và tự tin nhờ người 

lớn giúp đỡ  
- có thể tự làm các thứ cho bản thân  

- học và hiểu các thông lệ sinh hoạt khác 

nhau trong ngày  
- biết chấp nhận người khác và biết rằng 

nhiều thứ/việc khác nhau là bình thường  
- học ngồi và tập trung vào các sinh hoạt 

và việc phải làm  

- cảm thấy tự tin để thử những điều mới  
- cảm thấy tự tin để sáng tạo và thực hiện 

ý tưởng của mình  
 

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 

Tại các trường mẫu giáo có đơn ghi danh. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi điện thoại 

cho Hội đồng Thành phố Moreland qua số  

9240 2271. Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch 

viên nếu cần thiết. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


