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Thông tin về việc đi nhà trẻ hay mẫu giáo 
vào Học kỳ 4 và bắt đầu lớp Vỡ lòng năm 
2021 
 

Kính gửi Phụ huynh và Người Chăm sóc, 

 

Xin cảm ơn quý vị đã hợp tác để giúp giảm bớt sự lây lan siêu vi corona (COVID-19). 

Lá thư này trình bày thông tin về 

 Khi nào con quý vị có thể quay lại nhà trẻ và mẫu giáo 

 Các trường học sẵn sàng đón trẻ vào lớp Vỡ lòng năm 2021 

 Hướng dẫn giữ gìn sức khoẻ và an toàn. 

 

 

Quay lại nhà trẻ và mẫu giáo. 

 

Từ thứ Hai ngày 5 tháng 10. 

Tất cả trẻ em ở khắp khu nội thành Melbourne, các thị trấn và nông thôn Victoria có thể quay lại  

 Nhà trẻ (Dịch vụ Giữ trẻ Cả ngày hay Giữ trẻ tại Gia đình) và 

 Học Mẫu giáo theo Buổi 

Đây là một phần trong Bước Ba thuộc Lộ trình của Chính phủ Victoria đối với việc mở cửa 

Victoria.  

 

Các bước trong lộ trình này phụ thuộc vào việc giảm số ca siêu vi corona (COVID-19).  

Chúng tôi có thể cần tiến hành những thay đổi theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Y tế Victoria. 

 

Chúng tôi hiểu quý vị có thể lo lắng về an toàn cho con mình. Theo hướng dẫn chúng tôi nhận 

được, nhà trẻ và mẫu giáo là nơi an toàn, có ít nguy cơ nhiễm siêu vi corona (COVID-19).  

Chúng tôi biết được điều này qua 

 Giám đốc Sở Y tế Victoria 

và 

  Uỷ ban Chủ chốt Bảo vệ Sức khoẻ Úc (AHPPC). 

 

Các thay đổi đối với việc đi nhà trẻ và mẫu giáo được thực hiện theo  
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các quy định cấm đi lại. Các quy định này là để có ít người đi lại trong cộng đồng hơn.  

Đó không phải là do nhà trẻ và mẫu giáo là nơi không an toàn cho trẻ em hay nhân viên. 

 

Nhà trẻ và mẫu giáo sẽ có kế hoạch COVIDSafe. Điều này bao gồm thực hiện các biện pháp y tế 

và an toàn, như thường xuyên lau chùi các phòng và thiết bị. 

 

Đi nhà trẻ hay mẫu giáo là điều quan trọng đối với mọi trẻ em. Trẻ em nên đến đó vì điều này là 

cần thiết để trẻ em học tập và phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc chuẩn bị cho 

con quý vị sẵn sàng bắt đầu lớp Vỡ lòng năm 2021. 

 

 

Các trường học sẽ sẵn sàng để trẻ em bắt đầu lớp Vỡ lòng vào năm 

2021. 

 

Mẫu giáo và trường học đang phối hợp làm việc để giúp gia đình và trẻ em chuyển lên  

lớp Vỡ lòng vào năm 2021. 

 

Học kỳ 1 trường học sẽ tập trung giúp những trẻ em không thể đến lớp mẫu giáo bốn tuổi trực tiếp 

như dự định trong năm nay. 

 

Các trường học đang làm nhiều việc để hỗ trợ trẻ em bắt đầu lớp Vỡ lòng vào năm 2021, bao 

gồm: 

 Thăm trường và lớp trực tuyến 

 Video ‘Gặp hiệu trưởng’ 

 Họp qua video ‘Gặp nhóm giáo viên lớp Vỡ lòng’ 

 Họp với giáo viên Mẫu giáo và lớp Vỡ lòng 

 Huấn luyện các học sinh Lớp 5 để trở thành bạn với học sinh lớp Vỡ lòng 

 

Nếu chưa ghi danh cho con bắt đầu lớp Vỡ lòng vào năm 2021, chúng tôi khuyến khích quý vị bắt 

đầu xem xét các trường ngay lúc này. Tốt nhất nên ghi danh cho con càng sớm càng tốt. Bộ Giáo 

dục và Đào tạo có thông tin hữu ích về việc bắt đầu đi học trên trang mạng của Bộ. 

 

Quý vị nên nói chuyện với nhân viên ở trường của con về việc lớp Vỡ lòng sẽ như thế nào vào 

năm 2021.  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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Giáo viên mẫu giáo của con quý vị cũng có thể giúp lập kế hoạch chuyển trường từ mẫu giáo 

cho con. 

 

Quý vị có cần thông dịch viên không?  

Yêu cầu lớp mẫu giáo của quý vị thu xếp thông dịch viên bằng cách gọi số 9280 1955 hoặc truy 

cập trang mạng này. 

 

 

Những việc quý vị có thể làm để giữ gìn sức khoẻ và an toàn 

 

Nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo của quý vị sẽ giúp giữ cho con và gia đình quý vị được an toàn bằng 

cách 

 Đo thân nhiệt con quý vị hàng ngày khi con đến nhà trẻ hoặc mẫu giáo 

 Thường xuyên lau chùi toà nhà và thiết bị 

 Yêu cầu người lớn đeo khẩu trang 

 Khuyến khích trẻ hoặc phụ huynh ở nhà khi họ không khoẻ. Họ cũng có thể khuyến khích 

quý vị đi xét nghiệm siêu vi corona (COVID-19). 

 

Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị nói chuyện với gia đình về việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ở nhà, bao 

gồm 

 Rửa tay hoặc sử dụng nước sát trùng tay trước khi đến nhà trẻ hay mẫu giáo 

 Đeo khẩu trang bất kỳ khi nào rời khỏi nhà, kể cả khi đến nhà trẻ hay mẫu giáo 

 Giữ khoảng cách 1,5 mét đối với những người không sống cùng quý vị. Bao gồm cả nhân 

viên và các gia đình khác ở nhà trẻ hay mẫu giáo  

 Ho và hắt hơi vào khăn giấy hoặc khuỷu tay. Luôn rửa tay sau khi ho hoặc hắt hơi 

 Ở nhà nếu quý vị cảm thấy bệnh. Nếu cảm thấy không khoẻ, quý vị hãy đi xét nghiệm siêu 

vi corona (COVID-19). Ở nhà cho đến khi quý vị cảm thấy khoẻ lại. 

http://www.languageloop.com.au/

