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Trường mẫu giáo (cho trẻ em từ 3 – 6 tuổi) I

VIE
Trường mẫu giáo ( gọi tắt ¨školka¨) là gì?
Ở đó trẻ em làm gì ?
Trẻ em học ở trường mẫu giáo là hình thức chuẩn
bị cho sau này vào học trường tiểu học.Trường
mẫu giáo giúp đỡ và dạy trẻ học tất cả những gì
trẻ em nên biết ở lứa tuổi của chúng.Trẻ em được
phát triển tính cách của mình, dạy các em cách cư
xử đúng đắn trong xã hội và tạo mối quan hệ với mọi người.
Trẻ chơi với nhau, chơi thể thao, tham gia vào các hoạt động nghệ
thuật và âm nhạc, đi dạo và đi tham quan, tham gia biểu diễn văn
hóa. Gặp gỡ những bạn mới và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của
mình. Với trẻ có ngôn ngữ mẹ đẻ khác đây là cơ hội để trẻ học
những điều cơ bản nhất của ngôn ngữ mới, nhiều trường mẫu
giáo có chuẩn bị những khóa học đặc biệt dành cho trẻ.
Trường mẫu giáo thường mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 7.00
đến 17.00 , từng trường mẫu giáo có qui tắc và thời gian chính xác
riêng. Trẻ em có thể ở trường mẫu giáo cả ngày hoặc nửa ngày.
Trường mẫu giáo đóng cửa trong thời gian nghỉ hè ( xem ở thẻ:
Lịch học của năm „Harmonogram školního roku‘‘).

Trường mẫu giáo dành cho ai?
Dành cho trẻ em từ 3–6 tuổi.Trẻ em ngoại quốc là người thuộc
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liên minh châu âu họ có cùng điều kiện vào trường mẫu giáo
giống trẻ em Séc. Trẻ em ngoại quốc ngoài liên minh châu âu
cũng được vào trường Séc học, tuy nhiên họ phải có giấy phép
cư trú ở Séc trên 90 ngày. Việc trẻ em và phụ huynh không hiểu
tiếng Séc không phải là lý do để bị từ chối nhập học.
Nếu bạn là người ngoại quốc và bạn không chắc con bạn có thể
đi học mẫu giáo ở Séc ( ví dụ: bạn là người xin tỵ nạn hoặc bạn
có cư trú loại đặc biệt nào khác) , đừng ngại hỏi trực tiếp với nhà
trường mà bạn đã chọn hoặc liên lạc với tổ chức của chúng tôi.

Đi học mẫu giáo có bắt buộc với tất cả trẻ em không?
Đối với trẻ nhỏ (3-4 tuổi) không bắt buộc đến trường mẫu giáo.Bố
mẹ tự quyết định, rằng họ có muốn cho con đi học hay không?
Khi đứa trẻ độ tuổi này ở trong trường mẫu giáo có vấn đề , ví dụ :
khóc cả ngày, bị căng thẳng trong một thời gian dài -- có thể thỏa
thuận với nhà trường để ngừng lại không học nữa.
Đối với trẻ lớn hơn ( đã 5 tuổi) đi học mẫu giáo là bắt buộc. Đây
là một năm bắt buộc là năm học để chuẩn bị vào trường tiểu học.
Trẻ em bắt đầu đi học là năm mà sau sinh nhật lần thứ 5 của bé.
Trẻ em ở tuổi này thường không có vấn đề gì với thời gian dài
vắng bố mẹ, bé có thể ở trong trường và dễ dàng kết bạn.
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Trường mẫu giáo (cho trẻ em từ 3 – 6 tuổi) II

VIE
Chọn trường mẫu giáo nào cho trẻ?
Trẻ em thường đến trường mẫu giáo ở gần nhà ở của mình. Mỗi
địa chỉ cư trú được chỉ định vào một trường mẫu giáo khu vực (tức
là trường mà bé được vào vì nó gần ). Bạn cũng có thể đăng ký
cho con bạn học ở nơi khác, nhưng ở trường mẫu giáo gần nơi cư
trú thì cơ hội được nhập học lớn hơn.
Trường mẫu giáo ở Séc có của nhà nước và của tư nhân. Trường
của nhà nước rẻ hơn trường tư nhân ( và năm học bắt buộc cuối
cùng được miễn phí, chỉ trả tiền ăn). Sự khác biệt về số lượng trẻ
em ( ở trường tư ít trẻ em hơn ). Ngoài ra còn có các trường đặc
biệt dành cho trẻ em khuyết tật tâm thần, thị lực, khiếm thính và
những bệnh khác.

Đăng ký cho trẻ em vào trường mẫu giáo như thế nào?
Bạn chọn một trường hoặc nhiều trường mẫu giáo gần nơi cư
trú của mình mà bạn thích. Bạn có thể xem trên trang web của
trường hay trực tiếp đến tận trường thăm quan để có thể đưa ra
quyết định tốt nhất. Bạn sẽ tìm thấy danh sách các trường mẫu
giáo trên trang web của quận, thành phố nơi bạn cư trú.
Trường mẫu giáo thường tuyển sinh vào mùa xuân để mọi thứ
được sẵn sàng vào tháng 9 của năm học tới. Năm học luôn bắt
đầu từ tháng 9 đến tháng 6. Mỗi trường mẫu giáo sẽ thông báo
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chính xác ngày ghi tên và hướng dẫn cụ thể bạn phải làm gì,
mang theo những gì để đăng ký. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
thì đừng ngại hỏi. Theo dõi trên trang web để bạn hoàn thành
thủ tục đăng ký đúng thời hạn. Nếu trường có chỗ trống, họ có
thể nhận học sinh mới ngoài danh sách chính.

Tôi không biết chọn trường nào, tôi không hiểu tiếng
Sẻc, tôi cần sự giúp đỡ.
Nếu bạn cần sự giúp đỡ trong việc chọn trường mẫu giáo và sắp
xếp các thủ tục cần thiết, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng
tôi. Chúng tôi rất vui khi được giúp bạn dịch thuật, đi cùng bạn
đến trường mẫu giáo, tìm thông tin cần thiết. Trong hầu hết các
trường mẫu giáo, giáo viên nói được một ít tiếng Anh, thế hệ giáo
viên lớn tuổi thì hiểu tiếng Nga . Sẽ tốt hơn, khi sử dụng dịch vụ
của người dịch chuyên nghiệp mà chúng tôi có thể cung cấp cho
bạn bảo đảm và miễn phí.
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