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Giúp quý vị tìm các 
dịch vụ học tập mầm 
non chất lượng

Bước đầu tiên của quý vị vào việc giữ trẻ  
và giáo dục mầm non

+   Tìm các dịch vụ giữ trẻ, bao gồm trường mẫu 
giáo/mầm non gần quý vị

+   Hiểu các thứ hạng Tiêu chuẩn Chất lượng 
Toàn quốc (National Quality Standard 

- NQS) 

+   Các gợi ý khi bắt đầu dịch vụ 
giữ trẻ

+   Tìm hiểu về các mốc 
phát triển của 

con quý 
vị

 
Hãy truy cập StartingBlocks.gov.au để:



Việc học tập bắt đầu từ khi con 
quý vị chào đời.
Dù con quý vị được chăm sóc tại nhà, dịch vụ 
giữ trẻ hay tại trường mẫu giáo, điều quan trọng là 
các em có cơ hội học hỏi và phát triển mỗi ngày. Mục 
đích của chúng tôi là tạo điều kiện cho bước đầu tiên 
của quý vị trong việc giữ trẻ và giáo dục mầm non và cung 
cấp cho quý vị thông tin đáng tin cậy, tất cả ở một nơi.

Chọn lựa một cách khôn ngoan.
Tại StartBlocks.gov.au, chúng tôi có thể giúp quý vị chọn 
dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non phù hợp cho con. 
Chính phủ Úc đánh giá chất lượng của tất cả các dịch vụ 
và trao các thứ hạng Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốc 
(National Quality Standard) dưới đây:

Các dịch vụ được đánh giá dựa trên bảy lĩnh vực chất 
lượng của Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốc (National 
Quality Standard - NQS).

StartBlocks.gov.au do Cơ quan Chất lượng Chăm sóc & Giáo dục Trẻ em Úc  
(Australian Children’s Education & Care Quality Authority) cống hiến cho quý vị

1 Chương trình giáo dục và việc thực hành

2 Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em

3 Môi trường vật chất

4 Sắp xếp nhân sự

5 Mối quan hệ với trẻ em

6 Quan hệ hợp tác với gia đình và cộng đồng

7 Quản trị và lãnh đạo

StartingBlocks.gov.au

CẦN CẢI TIẾN ĐÁNG 
KỂ (SIGNIFICANT 
IMPROVEMENT 
REQUIRED)


