HỌC MẪU GIÁO
TRỌN NGÀY

Hướng Dẫn Hỏi Đáp Dành Cho Phụ Huynh
Bắt đầu học mẫu giáo trọn ngày là một bước phấn khởi mới
cho con quý vị và quý vị. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp
một số chi tiết về chương trình mẫu giáo trọn ngày và giải đáp
một số thắc mắc quý vị có thể có về sự hoạt động của chương
trình và chương trình sẽ giúp cho con quý vị như thế nào.

Học Mẫu Giáo Trọn Ngày là gì?
Chương trình mẫu giáo trọn ngày có cho tất cả trẻ em bốn và năm tuổi tại các
trường công lập của Ontario.
Việc học mẫu giáo trọn ngày cống hiến:
● Một chương trình hai năm được thiết kế để tạo một nền tảng vững chắc cho việc
học hỏi nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ trong mọi lĩnh vực.
● Một môi trường hỗ trợ việc học hỏi thông qua quan hệ, vui chơi, khám phá và
tìm hiểu.
● Các chương trình trước và sau giờ học ở trường được thiết kế để bổ sung cho
những giờ học bình thường tại trường. Các chương trình này không bắt buộc và
được cống hiến cho phụ huynh với chi phí hợp lý. Sự trợ giúp tài chánh có sẵn
cho các gia đình hội đủ điều kiện. Các sở giáo dục sẽ cống hiến các chương trình
trước và sau giờ học tại trường căn cứ theo yêu cầu của phụ huynh.

Con tôi sẽ được lợi như thế nào?
Trong thế giới phức tạp ngày hôm nay, giáo dục là điều quan trọng hơn bao giờ hết
cho con em chúng ta. Chương trình mẫu giáo trọn ngày được thiết kế để con quý vị
có một sự khởi đầu vững chắc tại trường và trong cuộc sống. Chương trình là một
phần kế hoạch của Ontario nhằm hỗ trợ cho việc sớm học hỏi và phát triển của trẻ,
xây dựng một hệ thống trường công lập vững mạnh và đóng góp cho lợi thế cạnh
tranh kinh tế lâu dài của Ontario.
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Các trẻ bốn và năm tuổi không bắt buộc phải học mẫu giáo trọn ngày. Tuy nhiên,
nghiên cứu cho thấy trẻ em nào tham gia trong các chương trình sớm học mẫu giáo
trọn ngày – như học mẫu giáo trọn ngày – có được sự khởi đầu vững chắc hơn tại
trường và trong cuộc sống.

Trong lớp mẫu giáo trọn ngày, con quý vị sẽ hưởng được sự lợi ích từ:

Một sự khởi đầu vững mạnh hơn tại trường
Tất cả trẻ em khi vào trường đều có khả năng, năng lực và sẵn sàng để học. Học
trọn ngày và sớm đi học trọn ngày có thể giúp cải thiện các kỹ năng đọc, viết và làm
toán của con quý vị và tạo một nền tảng vững chắc cho việc học hỏi trong tương lai.
Điều này cũng tạo sự chuyển tiếp vào Lớp 1 dễ dàng hơn cho cả quý vị lẫn con quý vị.
Các trải nghiệm ban đầu tại trường của trẻ rất quan trọng. Các trải nghiệm này nói chung có
tiềm năng cải thiện sức khỏe và sự hạnh phúc của trẻ cho cả cuộc đời. Khi trẻ em cảm thấy mình
thuộc về và được tham gia, các em được động viên để học hỏi và thiết tha được là một phần của trải
nghiệm học đường.

Thêm thời gian xây dựng các mối quan hệ với bạn bè cùng lớp
Trong một ngày học bình thường tại trường, con quý vị sẽ hưởng được sự lợi ích qua việc có thể giao tiếp
với các trẻ em khác và với các nhà giáo dục. Điều này giúp con quý vị phát triển các kỹ năng xã hội và tình
cảm cần thiết cho sự thành công sau này tại trường và ngoài đời. Tham gia trong các chương trình trước
và sau giờ học tại trường sẽ cho con quý vị càng có nhiều hơn nữa các trải nghiệm với những người khác
trong một môi trường quen thuộc.

Ai sẽ hỗ trợ cho việc học của con tôi?
Giáo viên và các nhà giáo dục mầm non sẽ làm việc chung với nhau để giúp con quý vị học hỏi trong một
ngày học tại trường. Họ sẽ triển khai chương trình học qua sự vui chơi đã được lập kế hoạch một cách cẩn
thận, chương trình này có nhiều thử thách và nhắm vào mức phát triển của mỗi trẻ. Họ sẽ đáp ứng với các
ý tưởng và sở thích thử thách của con quý vị và mở rộng việc học hỏi trong trọn ngày.
Giáo viên và các nhà giáo dục mầm non có thể làm việc trong các môi trường học khác nhau với các nhóm
trẻ em khác nhau trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, bằng cách làm việc chung với nhau như một tập thể, họ sẽ
hỗ trợ cho việc học hỏi và phát triển của con quý vị. Con quý vị sẽ hưởng được sự lợi ích từ các kỹ năng và
kinh nghiệm bổ sung mà tất cả các nhà giáo dục mầm non và giáo viên mang đến trong chương trình.

Con của tôi sẽ học và làm gì trong một ngày học bình thường tại
trường?
Con quý vị sẽ tham gia trong nhiều cơ hội học hỏi khác nhau được thiết kế để giúp các em học sinh nhỏ
tìm tòi, khám phá và tăng trưởng.
Nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa việc chơi mà học, học mà chơi cho các trẻ em nhỏ,
nhất là trong các lĩnh vực giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết, toán, cũng như các kỹ năng xã
hội, thể chất và tình cảm. Điều này sẽ giúp con quý vị suy nghĩ một cách sáng tạo, khám phá và nghiên
cứu, giải quyết vấn đề và chia sẻ sự học hỏi với các trẻ em khác.
Giáo viên và các nhà giáo dục mầm non trong các lớp mẫu giáo trọn ngày được hướng dẫn bởi tài liệu
về Chương trình Mẫu giáo 2016. Tài liệu được thiết kế để giúp con quý vị phát triển các kỹ năng xã hội,
tình cảm, sáng tạo, nhận thức và thể chất, cung cấp một nền tảng tốt cho sự thành công tại trường và
trong cả cuộc đời.

CÁC VÍ DỤ CỦA VIỆC HỌC THÔNG QUA TRÒ CHƠI
Khám phá và nghiên cứu, tìm hiểu:
Một vài trẻ thiết kế những chiếc thuyền nhỏ và sau đó mang thuyền đến bể nước. Mỗi
trẻ sẽ cho thuyền của mình xuống nước và sau đó cho từng vỏ sò một vào trong thuyền.
Một trẻ khác theo dõi số vỏ sò bằng cách dùng một phép cộng đơn giản. Nhà giáo dục hỏi
trẻ để biết xem chiếc thuyền nào chứa được nhiều vỏ sò nhất trước khi bị chìm và suy nghĩ xem
nó khác với những chiếc thuyền khác như thế nào.

Suy nghĩ sáng tạo:
Một nhóm các trẻ em nhỏ cố gắng một vài lần để xây một tòa tháp cao theo chiều cao của đứa trẻ cao
nhất trong nhóm. Qua việc làm thử và làm sai làm lại, các em khám phá rằng nếu các em xây phần đáy
của tòa tháp rộng hơn thì các em có thể xây nó cao hơn. Các em vẽ một bức hình cấu trúc tòa tháp của
mình và dùng những từ và các con số để trình bày suy nghĩ của mình. Cuối ngày các em cùng chia sẻ
công việc của mình với cả lớp trong một cuộc họp lớp và các trẻ khác và các nhà giáo dục đồng thời thảo
luận những bước kế tiếp.

Quan sát và học hỏi:
Sau khi làm lồng đựng thức ăn cho chim từ các vật liệu tái chế, trẻ em sẽ bỏ các hạt vào lồng và treo
chúng trên cây bên ngoài cửa sổ lớp học. Các em quan sát hoạt động diễn ra tại mỗi lồng thức ăn và ghi
lại những gì các em quan sát thấy. Với sự hỗ trợ của giáo viên và các nhà giáo dục mầm non, và dựa trên
chính sự quan sát của mình, một số trẻ thực hiện các sự thay đổi cho lồng thức ăn của mình và đặt chúng
ra ngoài trở lại để xem có dễ cho chim đến đậu hơn hay không hoặc nếu chim đã ăn nhiều hạt hơn.

Con tôi sẽ học và làm gì trước và sau giờ học tại trường?
Trong suốt niên học, một số trường sẽ cống hiến chương trình trước và sau giờ học ở trường nếu có đủ số
phụ huynh quan tâm đến chương trình. Chương trình này sẽ bổ túc cho những gì diễn ra trong một ngày
học bình thường tại trường. Dưới sự chăm sóc của một nhà giáo dục mầm non, học sinh sẽ tham gia vào
đủ loại trải nghiệm trong nhà và ngoài trời, theo sở thích của trẻ em.
Khi có nhiều phụ huynh yêu cầu và hội đồng nhà trường có khả năng, một số trường có thể mở rộng
chương trình vào những thời gian khác trong năm, kể cả vào mùa hè và trong kỳ nghỉ tháng Ba giữa mùa
đông. Họ cũng có thể thực hiện chương trình để có sẵn cho các trẻ em từ sáu đến 12 tuổi.
Các chương trình thì không bắt buộc và được cống hiến với lệ phí hợp lý do được định bởi hội đồng nhà
trường. Hãy kiểm tra với hiệu trưởng hoặc hội đồng nhà trường tại địa phương quý vị để biết thêm chi
tiết. Các trợ cấp có thể có cho một số gia đình, tùy theo nhu cầu tài chánh, thông qua đô thị.

Làm thế nào tôi có thể tham gia?
Sự tham gia của quý vị trong việc học của con mình quan trọng ở mỗi giai đoạn học hỏi của con quý vị.
Đây là một số cách đơn giản quý vị có thể giúp con mình hưởng được sự lợi ích tối đa từ việc học mẫu
giáo trọn ngày:

●

●

●

Nói chuyện với giáo viên và nhà giáo dục mầm non và hỏi làm thế nào quý vị có thể hỗ trợ cho việc học
của mình tại nhà; ví dụ như bằng cách đọc sách cho con quý vị, chơi với con quý vị và cùng vui hưởng
các trải nghiệm trong nhà và ngoài trời.
Cho thấy sự quan tâm của quý vị đến việc học của con mình bằng cách đề cập trường học và việc học
hỏi như một phần quan trọng trong cuộc nói chuyện của gia đình. Quý vị cũng có thể hỏi xem con
mình đã học được những gì trong ngày. Ví dụ:
✦ Hôm nay con khám phá được điều gì ở lớp mẫu giáo? Nơi tốt nhất để làm điều này là nơi nào? Con
có khám phá được bất cứ điều gì hoặc có gặp bất cứ thử thách/vấn đề nào khác hay không?
✦ Con chơi bên trong hay bên ngoài? Con đã chơi với những gì để giúp con khám phá tìm hiểu?
✦ Con có bất cứ kế hoạch nào khác mà con sẽ tiếp tục làm vào ngày mai hay không? Có bất cứ điều gì
chúng ta có thể làm tại nhà để giúp con hay không?
✦ Con đã khám phá/chơi những gì hôm nay (ví dụ: các hình khối, chỗ để chơi có cát và nước, thư viện
hoặc sân khấu, chơi trò chơi sáng tạo, chơi ngoài trời)? Con đã làm gì nơi đó?
✦ Hôm nay trong lớp con có khách đặc biệt đến thăm. Họ là ai? Họ đã trình bày những gì trong lớp
của con? Họ mang theo những gì?
✦ Ba mẹ đã nhìn thấy bức hình con gắn trên bảng trong lớp. Hãy kể cho ba mẹ con đã làm nó như thế
nào. Con đã quyết định vẽ những gì? Bằng cách nào? Con đã sử dụng những vật liệu nào?
Viếng trường của con quý vị. Dự các cuộc họp trình bày thông tin và các sinh hoạt khác do phụ huynh
và gia đình tổ chức.
Hỏi giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non của con quý vị về các trải nghiệm học hỏi của con quý vị tại
nhà và tại trường.

Quý vị còn có thêm thắc mắc?
Hãy hỏi hiệu trưởng của trường con quý vị và các nhà giáo dục để
biết thêm thông tin về việc học mẫu giáo trọn ngày tại trường con quý vị.
Để biết thêm thông tin về chương trình mẫu giáo trọn ngày và xem
danh sách các trường, xin truy cập mạng ontario.ca/kindergarten
Gọi 1-800-387-5514 số miễn phí tại Ontario và (416) 325-2929 nếu
gọi từ bên ngoài Ontario để biết thêm thong tin bằng tiếng Anh và
tiếng Pháp.
Để tìm tập tài liệu nhỏ này và để biết thêm thông tin dành cho phụ
huynh bằng các thứ tiếng khác, xin truy cập mạng
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