
Thông Tin Cần Biết Của 
Trường Mầm Non Lansavle

Hòa Đồng, Sống & Phát Triển



Châm Ngôn Của Trường Mầm Non Lansvale
“Trường Mầm Non Lansvale với châm ngôn là đào tạo ra những thế hệ tương lai với đầy đủ Tâm lực – Trí Lực – Thể Lực
trong một điều kiện học tậṕ, Hòa Đồng, Sống, và Phát Triển.”

Nhà trường biết tầm quan trọng củs sự phát triển trẻ em từ độ tuổi 3-5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy cao, trường
Mầm Non Lansvale đã áp dụng và theo sát sự chỉ dẫn ‘Trương Trình Giảng Dạy Mầm Non’ của Bộ Giáo Dục New South
Wales. Trường không ngừng suy xét, đánh giá, để nhận định về cách giảng dạy của trường sau mỗi kỳ dạy, nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập cho các em học sinh.

‘Chơi mà học’ (các trò chơi mang tính cách giáo dục) là cách học lý tưởng và đã đạt kết quả cao cho các em ở độ tuổi
này. Tuổi của sự tưởng tượng, tò mò, thử nghiệm, khám phá, sáng tạo, và giao tiếp.

Giáo viên và nhân viên của trường là những người luôn nhiệt huyết, tận tụy, và đam mê với công viêc.̣ Họ luôn quan tâm
đến tâm tư, nguyện vọng của học sinh và gia đình. Các giáo không ngừng theo dõi khả năng học tập, cách học, nhu cầu
và sở thích của từng em học sinh để động viên, hướng dẫn từng em ở mức tốt nhất. Các giáo viên không ngừng chia sẻ
và học hỏi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp để trau dồi khả năng sư phạm của mình.

Trường Mầm Non Lansvale tôn trọng và đáng giá cao giá trị văn hóa của các em học sinh và gia đình. Ở đây các em
sinh hoạt như một gia đnh lớn với sự tôn trọng lẫn nhau về sự khác biệt của cá nhân, cách sống, sinh hoạt và ngôn ngữ.
Các em học, hiểu và hãnh diện về bản sắc riêng của cá nhân mình và gia đình.

Để tiếp tục duy trì chất lượng giảng dạy xuất sắc ở Trường Mầm Non Lansvale, tất cả nhân viên của trường không
ngừng học hỏi để nhằm phát triển toàn diện trong cách tổ chức và giảng dạy cho các em học sinh. Nhà trường luôn chào
đón, lắng nghe và học hỏi ý kiến đóng góp của gia đình trong việc giảng dạy các em. Vì gia đình luôn là trường học đầ̀u
tiên của các em, do đó giáo viên đánh giá cao sự tham gia và hỗ trợ của gia đình trong việc hỗ trợ soạn thảo chương
trình giảng dạy cho các em để đảm bảo chất lượng học tập và phát triển tâm sinh lí của các em ở mức tốt nhất.



Lansvale Public School

Nhà trường chú trọng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình, nhà trường và giữa các thành 
viên trong trường. Trường đặt ra tiêu chuẩn cao trong việc học hỏi và giảng dạy từ Mầm 
Non đến Lớp 6. 

Tại Lansvale, quí vị có thể mong đợi: 

• Chất lượng giảng dạy về Văn, Toán và Công Nghệ Tin Học cho học sinh từ Mầm Non đến 
Lớp 6.
• Những thành công trong việc soạn thảo các giáo trình khác nhau tùy, theo trình độ của 
học sinh, như là thiên tài, ưu tú, chậm và học sinh học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. 
• Khả năng huấn luyện các em tài lãnh đạo và kỷ luật .  
• Môi trường học tập tốt với nhiều tài liệu trong thư viện, máy vi tính và máy điều hòa không 
khí được trang bị ở khu vực học tập. 
• Chương trình văn hóa cộng đồng, như các lớp dạy ngôn ngữ, lớp học tiếng Anh cho 
người lớn. 
• Nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật khác nhau, như thể dục thể thao, ca hát và khiêu vũ. 
• Sự tham gia nhiệt tình của hội phụ huynh học sinh và sự ủng hộ của các ban nghành 
khác.



Lời Nhắn Gởi Của Thầy Hiệu Trưởng 
Chào mừng quí vị đến trường Mầm Non Lansvale. Chúng tôi tin rằng con của quí vị sẽ 
có những buổi học vui vẻ, thích thú và sáng tạo ở trường Mầm Non Lansvale.

Trường Mầm Non Lansvale xây dựng trên triết lý của việc 'Chơi Mà Học', chương trình 
được soạn thảo để giúp các em nhỏ phát triển tất cả các mặt Tâm Sinh Lý và Văn Hoá 
Giáo Dục ở mức phù hợp và cao nhất, như khả năng giao tiếp xã hội, thể lực, tâm lý, 
tâm linh và học tập. Chúng tôi rất hành diện về tinh thần đa văn hoá của trường mình, 
dẫn đầu với nhiều lớp ngôn ngữ học, như tiếng Hoa, tiếng Campuchia và tiếng Việt. Tại 
đây phụ huynh học sinh rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của trường Mầm Non.

Chương trình giảng dạy của trường Mầm Non Lansvale đã áp dụng và theo sát sự chỉ
dẫn của ‘Trương Trình Giảng Dạy Mầm Non’ do Bộ Giáo Dục New South Wales ban 
hành với phương châm Hòa Đồng, Sống, và Phát Triển.

Nếu quí vị phụ huynh có thắc mắc hay lo lắng gì xin vui lòng nói chuyện với giáo viên của 
trường mầm non hoặc với tôi. Chúng tôi rất quan tâm, chú ý đến việc học tập, sự an toàn 
và phát triển tâm lý của từng em học sinh. 

Thầy Mark Diamond
Hiệu trưởng trường



Thời kho ́a biê ̉u- Ho ̣c kì 1 và 4 
(Chương trình he ̀)

9:00-11:00  - Chơi trong sân trường (bao gồm bữa ăn sáng)

11:00  - Giờ ăn trưa

11:50-12:15 – Học nhóm

12:15-1:35 – Học và chơi trong lớp

1.35 – Giờ ra chơi

2.00-2.25 - Chơi trong sân trường/thu dọn đồ chơi

2.30-3:00 - Học nhóm/Chơi trong lớp

Lưu ý: Chương trình giảng dạy luôn uyển chuyển để áp ứng nhu cầu, sở thích, và cách học 
của các em học sinh.  



Thời kho ́a biê ̉u- Ho ̣c kì 2 và 3 
(Chương trình mùa đông)

9:00-10:30  - Chơi trong lớp (bao gồm bữa ăn sáng)

10:30-11:00 – Học nhóm

11:00  - Giờ ăn trưa

11.30-1:35 – Chơi trong sân trường 

1.35 - Giờ ra chơi

2.00-2.25 - Chơi trong sân trường/thu dọn đồ chơi

2.30-3:00 - Học nhóm/Chơi trong lớp

Note: We use our program as a flexible guide and adjustments can be made to accommodate the children’s 
interests and needs. 



Tổ Chức và Hoạt Động

Đi Học
Học sinh phải đến trường tất cả các ngày đã được đăng ký. 

Nếu học sinh không thể đến trường vì lý do bị bệnh, gia đình đi nghỉ hè, hoặc vì các lý do khác, xin 
thông báo cho nhà trường biết . 

Giờ Học
Trường Mầm non mở cửa nhận học sinh từ  9:00 giờ sáng. Phụ huynh đưa đón con em đến trường 
phải ký tên vào sổ khi đưa con đến và khi đón con về.

Giờ đón con bắt đầu lúc 2:30 – 3:00 chiều. Yêu cầu phụ huynh đón con đúng giờ. 
Nếu đón con trễ xin liên lạc số 9724 5252 để chúng tôi nói cho con em quí vị yên tâm. Học sinh sẽ 
được đưa qua văn phòng trường tiểu học Lansvale trên đường Chancery nếu đón trễ sau 3:00 giờ 
chiều .

Theo luật định của Bộ Giáo Dục, phụ huynh đưa đón con em đến trường phải ghi tên vào sổ
đăng ký, ghi rõ giờ, khi đưa con đến và khi đón con về.

Người có thẩm quyền đưa đón học sinh
Chúng tôi cần lưu lại tên và chữ ký của những ai được phép đưa đón con của quí vi. Xin lưu ý là chỉ 
những ai trên 18 tuổi mới được phép đưa đón con trẻ từ trường mầm non. Khi đăng ký học cho học 
sinh, quí vị sẽ được nhận một giấy thông báo đưa đón học sinh. Yêu cầu gia đình cung cầp thông tin 
của người có thẩm quyền đưa đón con em mình và gởi lại trường để chúng tôi biết ai sẽ là người 
đưa đón con của quí vị.



Vật dụng mang theo :
• Một cặp táp đi học đủ lớn để đựng hộp thức ăn trưa, chai nước và một bộ áo quần để 

thay, có ghi tên họ rõ ràng. 
• Một cái nón rộng vành đủ để che nắng khi chơi ngoài sân.
Viết tên họ (vào tất cả các vật dụng cá nhân)
• Nên viết tên họ của học sinh vào tất cả các vật dụng của học sinh, như là hộp đựng thức 

ăn, nón mũ, quần áo, chai nước.
Thức ăn trưa
• Học sinh cần mang theo thức ăn lành mạnh cho buổi điểm tâm và thức ăn trưa mỗi ngày, 

kèm theo 1 bình nước cho các em dùng trong ngày.
• Buổi điểm tâm có thể là một phần thức ăn nhẹ như là một ít trái cây, nho khô, phó mát và 

rau quả. 
• Thức ăn trưa có thể là: bánh mì kẹp, cơm chiên, mì xào, trái cây và rau quả. 
• Phụ huynh có thể đặt mua thức ăn ở căn tin cho con em mình.
Sự kiện quan trọng
Vào ngày sinh nhật của con em mình, nếu phụ huynh muốn gởi bánh sinh nhật vào trường để 
ăn mừng, làm ơn thảo luận với giáo viên chủ nhiệm của học sinh trước và đảm bảo không có 
thành phần đậu trong bánh (nuts free).



Áo quần
• Học sinh nên mặc quần áo thích hợp theo thời tiết. Mùa hè, các em nên mặc quần áo che kín 

thân người (đặc biệt là vùng vai và lưng). 
• Học sinh nên mang giầy chạy bộ hay xăng đan vì rất thích hợp để mang cả ngày. Dép hoặc dép

lào không phù hợp để mang đi học.

Kem chống nắng
• Các em nên thoa kem chống nắng trước khi đi đến trường và trong ngày khi ở trường. 

Tai nạn/bệnh/dị ứng
• Các em học sinh được giáo viên trông coi cẩn thận trong tất cả các sinh hoạt ở trường, nhưng tai 

nạn rủi ro cũng vẫn có thể xảy ra. 
• Những vết trầy nhẹ sẽ được chữa trị tại trường và phụ huynh được thông báo vào giờ tan học. 
• Trong trường hợp tai nạn khẩn cấp hoặc con em mình bị bệnh, phụ huynh sẽ được nhà trường 

liên lạc bằng điện thoại. Chúng tôi cũng yêu cầu quí vị cung cấp tên của một người thân, trên 18 
tuổi, ở những vùng lân cận của trường học, để nhà trường liên lạc trong trường hợp cha mẹ 
không thể liên lạc được.

• Xin phụ huynh nhớ thông báo khi thay đổi địa chỉ liên lạc hoặc số điện thoại
• Nếu trường hợp con quí vị bị dị ứng hoặc suyễn nặng, thì hãy đính kèm bản ‘Action Plan’ được 

cấp bởi bác sĩ của em, ghi rõ chi tiết và cách em phải được săn sóc theo điều kiện thích hợp. Xin 
nộp bản này cho cô giáo trường mầm non trước khi cho cháu nhập học.



Documentation
Thông qua quan sát và trực tiếp giảng dạy với các em học sinh, giáo viên của các em có thể 
nhận định cách học và sở thích của mỗi em học sinh để soạn thảo chương trình giảng dạy, đáp 
ứng nhu cầu học tập của mỗi em học sinh. Tùy thuộc vào sở thích của các em, các giáo thiết kế
lớp học và các loại hình hoạt động sinh hoạt, nhằm thúc đẩy tính hiếu kì, khả năng sáng tạo, kỹ
năng giao tiếp và sự an toàn cho các em. Những hoạt động sinh hoạt này luôn được cập nhật và
lưu trữ trên mạng điện tử tên Seesaw.

Nếu quí vị có điều gì thắc mắc, hay lo lắng về con em mình, xin vui lòng nói chuyện với giáo viên 
chủ nhiệm của em. Các giáo ở trường mầm non Lansvale luôn sẵn sàng nói chuyện và trao đổi 
với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của các em. 

Chương trình ngôn ngữ cộng đồng
Trường Mầm Non Lansvale luôn trân trọng và gìn giữ tiếng mẹ đẻ của học sinh, vì thế trường có
giáo viên dạy tiếng Việt và tiếng Hoa cho các em hàng tuần.

Các giáo ở đây luôn theo sát và dạy bảo các em ở mọi hoạt động trong và ngoài lớp. Các em có
những giờ học nhóm, chơi trò chơi, đọc sách và nói chuyện bằng tiếng Việt. 

Giáo viên dạy tiếng Việt luôn sẵn sàng nói chuyện và trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình 
học tập của các em. 

COVID-19
Vì bịnh dịch COVID nên trường có một số thay đổi trong cách tổ chức, sinh hoạt và cách thức 
giảng dạy. Nhà trường sẽ thông báo đến quí phụ huynh khi có những thông tin và hướng dẫn 
mới nhất.



Preschool fees
Học phí cho mỗi em học sinh là $15 một ngày. Nếu phụ Huynh có thẻ ‘Healh Care’ thì học 
phí sẽ là $7 một ngày. Học phí có thể trả theo tuần, theo học kì (10 tuần), hay trả nguyên 
năm. Xin đóng học phí ở văn phòng trường lúc 8:30 – 9:30 sáng.

Đóng góp
• Một hộp tissue, 4 cuộn giấy vệ sinh, 2 bình xà phòng rửa tay. (Những vật dụng này được 

dùng trong suốt năm học.)

Phụ huynh có thể đóng góp một số vật liệu cho học sinh sử dụng trong việc học tập ở trường 
mầm non.

Ví dụ như:
• Vật liệu tái chế (hộp/thùng, bìa cứng, giấy, cà tông …)
• Trang phục 
• Cây, hạt cho vườn trường 

Điều lệ và Hoạt Động
Trường Mầm Non Lansavale là một phần thể của trường công lập Lansvale. Trường được tổ

chức và hoạt động dưới cùng hình thức và điều lệ của Bộ Giáo dục NSW.

Điều lệ và hoạt động của trường có thể được tìm đọc ở văn phòng trường mầm non 
Lansavle.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trường qua số 9724 5252.
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