Bộ Giáo dục NSW

Connecting to nature, culture
and your community
Family resources

Nối kết với thiên
nhiên, văn hóa và
cộng đồng của
mình
Các tài liệu dành cho gia đình

Cấu trúc Học hỏi Ấu niên (Early Years Learning Framework) là cấu trúc học
tập toàn quốc được sử dụng tại các vườn trẻ (preschools) và tất cả các dịch
vụ ấu nhi. Cấu trúc này hướng dẫn việc dạy dỗ và học hỏi với năm (5) kết quả
học tập nhằm giúp trẻ em trở thành những người học hỏi thành thạo và mạnh
mẽ.
Kết quả học tập 2 là việc trẻ em được nối kết với cộng đồng của mình và thế
giới chung quanh. Trẻ em học cách đồng cảm và hợp tác với người khác và
bắt đầu hiểu được tác động (ảnh hưởng) của hành động của mình. Trẻ em
học cách đón mừng và trân trọng sự khác biệt và biết cách chăm sóc môi
trường.

Muốn biết thêm thông tin về Early Years Learning Framework, xem:

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belongingbeing-and-becoming-early-years-learning-framework-australia
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Dịch vụ Thông dịch qua
Điện thoại
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin,
vui lòng liên lạc vườn trẻ hoặc dịch
vụ ấu nhi. Nếu quý vị cần thông dịch
viên trợ giúp để liên lạc, vui lòng gọi
đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện
thoại (TIS) số 131 450 và yêu cầu
thông dịch viên người Việt. Nhân viên
tổng đài sẽ giúp gọi đến số điện thoại
mà quý vị cung cấp và có thông dịch
viên giữ đường dây để giúp quý vị
trong cuộc đàm thoại. Quý vị không
phải trả tiền cho dịch vụ này.
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Học hỏi tại trường
Học sinh có thể chia sẻ
văn hóa của các em và
học hỏi về các văn hóa
khác (Môn học: Địa lý)

Học hỏi
sớm

Trẻ em biết mình
thuộc về (gia đình/
cộng đồng) và có thể
tham gia một cách
tôn trọng

Nối kết và đóng
góp có nghĩa là:

Trẻ em biết cách
chăm sóc môi trường

Học sinh biết tôn trọng,
có thể hợp tác với những
người khác và đối xử
người khác một cách công
bằng (Môn học: Thể dục)

Trẻ em biết thế nào
là công bằng với
người khác

Trẻ em biết rằng mỗi
người đều khác nhau
nhưng có thể hợp tác
với nhau để làm cho
thế giới tốt đẹp hơn

Học sinh dùng sự sáng
tạo của mình để nối kết
với cộng đồng và văn
hóa của mình
(Môn học: Nghệ thuật
sáng tạo)

Học sinh hiểu và có
thể thực hiện các chọn
lựa bền vững (Tất cả
các môn học)
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