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Learning to work with letters 
and numbers
Family resources

Học cách làm việc 
với chữ và số
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 5 là việc trẻ em trở nên những người giao tiếp hữu hiệu. Điều 
này có nghĩa là các em có thể học hỏi về sinh ngữ, lắng nghe và đáp ứng đối 
với âm thanh và các dạng thức (patterns) trong lời nói, câu truyện và bài hát. 
Trẻ em có thể dùng kỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày để khám phá các 
thông tin mới và trình bày các ý tưởng của mình. Trẻ em học các khái niệm 
toán chẳng hạn như các con số, đếm, đo lường và hình dạng.

Muốn biết thêm thông tin về Early Years Learning Framework, xem: 
https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-being-and-
becoming-early-years-learning-framework-australia

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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Là người giao 
tiếp hữu hiệu có 
nghĩa là:

Học hỏi 
sớm

Trẻ em có thể lắng  
nghe, hiểu được  
và tạo ra các  
câu chuyện  
và bài hát

Trẻ em chia sẻ các 
câu chuyện từ văn 
hóa của mình và qua 
ngôn ngữ của mình

Trẻ em có thể giao 
tiếp và chia sẻ những 
gì các em học được 
qua âm nhạc, diễn 
vai trò, nghệ thuật và 
nhảy múa

Trẻ em biết các em 
có thể dùng các con 
số, đếm và đo lường 
trong cuộc sống 
hàng ngày

Học hỏi tại trường
Học sinh có thể phát triển 
và bày tỏ ý tưởng  
của riêng mình (Môn học: 
Anh ngữ và Toán)

Học sinh có thể lắng 
nghe, nói, đọc và viết để 
giao tiếp (Môn học: Anh 
ngữ và Toán)

Học sinh có thể dùng 
kỹ năng toán trong 
cuộc sống hàng ngày 
(Môn học: Toán)

Học sinh có thể dùng 
kỹ thuật tại trường và 
trong cuộc sống hàng 
ngày để giao tiếp với 
người khác (Môn học: 
Kỹ thuật thông tin và 
Liên lạc)
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