
Sự khởi đầu 
tốt nhất cho 
mọi trẻ em 
ở Victoria

Chính phủ tiểu bang Victoria công bố 
cam kết phân bổ 9 tỷ đô la để cải cách 
toàn diện hệ thống giáo dục và chăm 
sóc tuổi ấu thơ ở tiểu bang Victoria để 
giúp cho trẻ em phát triển mọi mặt, 
để tiết kiệm tiền cho các gia đình và để 
hỗ trợ phụ nữ trở lại lực lượng lao động. 

Cam kết lớn nhất này là một phần của 
chương trình cải cách hệ thống giáo dục 
tuổi ấu thơ đang tiến triển ở tiểu bang 
Victoria để hỗ trợ mọi trẻ em được sự 
khởi đầu tốt nhất cho các em có cuộc 
đời tốt nhất.

Vietnamese



Công bố này có nghĩa là:
• Từ năm 2023, sẽ có các chương trình mẫu giáo miễn phí dành cho tất cả trẻ em ba tuổi và 
bốn tuổi tại các cơ sở nhà trẻ tham gia ở Victoria.

• Tới năm 2032, Mẫu giáo bốn tuổi sẽ là bước chuyển tiếp tới Pre-Prep là bước chuẩn bị để 
vào tiểu học – được nâng lên thành chương trình 30 giờ một tuần cho mọi trẻ em bốn tuổi ở 
Victoria được học tập qua vui chơi. Chương trình giáo dục Pre-Prep sẽ được cung cấp tại cả 
các cơ sở dịch vụ nhà trẻ và cả tại các trung tâm giữ trẻ cả ngày và sẽ dần dần được mở rộng 
trong những năm của thập kỷ.

• 50 trung tâm giữ trẻ của chính phủ Victoria với chi phí phải chăng sẽ được thành lập. 
Các trung tâm này sẽ được xây dựng ở các địa điểm khắp bang Victoria hiện đang có nhu 
cầu mà chưa đáp ứng được hết và sẽ giúp cho các gia đình tiếp cận dịch vụ giữ trẻ được dễ 
dàng hơn.

• Nhóm chuyên trách Pre-Prep Victoria (Victorian Pre-Prep Taskforce) sẽ được thành lập 
trong mấy tuần tới và nhóm sẽ tham vấn với nhân viên, nghiệp đoàn, chuyên gia tuổi ấu thơ, 
hội đồng thành phố địa phương, cơ sở dịch vụ nhà trẻ và giữ trẻ cả ngày và các bên liên quan 
để thông tin về việc thiết kế và thực hiện tất cả các nội dung của chương trình tuyệt vời này.  

Các cải cách được phát triển trên cơ sở chương trình Mẫu giáo ba tuổi hiện đang được triển 
khai theo kế hoạch, và sẽ không có gì thay đổi về mặt tài trợ hay là thời gian thực hiện.

Hiện nay đã có chương trình Mẫu giáo ba tuổi được chính phủ tài trợ từ năm tới 15 giờ một 
tuần cho các gia đình ở khắp nơi trong tiểu bang – và trong năm tới, chương trình này sẽ được 
miễn phí tại tất cả các cơ sở có tham gia. 

Muốn biết thêm thông tin,  
vào trang: www.vic.gov.au/give-your-child-the-best-start-in-life 

http://www.vic.gov.au/give-your-child-the-best-start-in-life 

