Nhóm

Mục đích của nhóm
‘Chơi mà Học’

‘Chơi mà Học’
Dành cho quí vị phụ huynh cư
ngụ trong các vùng thuộc
thành phố Greater
Dandenong, có các bé từ sơ
sinh đến 5 tuổi



Tạo ra một nhóm vui chơi cho
các bé từ 5 tuổi trở xuống và các
bậc phụ huynh trong tình thân ái
và vui vẻ



Tạo cơ hội cho các bé học hỏi và
phát triển qua các trò chơi



Cùng nhau tổ chức nhóm sinh
hoạt vui chơi an toàn cho các bé



Tạo điều kiện để các bậc phụ
huynh có thể học hỏi và chia sẻ
kinh nghiệm, nuôi dạy con và
nâng cao khả năng hòa nhập vào
xã hội

*Xin lưu ý:
Phụ Huynh có trách nhiệm coi sóc các
con cháu của mình trong thời gian sinh
hoạt tại nhóm.

Các sinh hoạt của nhóm:








vẽ và tô màu
cắt và dán hình
học hát
xếp hình
đọc sách
học Anh ngữ, Việt ngữ
du ngoạn

Thời gian:
Mỗi thứ Hai,
Từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa

Địa điểm:
Springvale Rise Primary School
32-52 Wareham Street, Campus
Springvale, 3171

Thời gian
Mỗi thứ Sáu,
Từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa

Địa điểm:
Lexington Gardens Aged Care
18 Villa Road
Springvale, 3171
(nhóm không sinh hoạt những tuần nghỉ
giữa học kỳ)

Liên Lạc: Tina Vo
Văn phòng Springvale: 9546 2699
Điện thư: tina.vo@avwa.org.au

VIETNAMESE

Goals of Playgroup


To form a friendly, relaxed
playgroup



To organize activities for the
children to learn and develop
through play



To work together to make our
playgroup physically safe and
emotional secure

PLAYGROUP
Welcome all Vietnamese
children 0-5 years and their
parents- carers residing in
City of Greater Dandenong



To learn and share parenting
ideas

All parents and carers are responsible for
the children they bring to playgroup.

Fun activities include:








painting
cut and paste
music
puzzles
books
learning English, Vietnamese
Outing

When:
Mondays
10:00 am – 12:00 pm
At Springvale Rise Primary School
32-52 Wareham Street, Campus
Springvale, 3171
Fridays
10:00 am – 12:00 pm
At Lexington Gardens Aged Care
18 Villa Road
Springvale, 3171
Not during school holidays

Playgroup coordinator: Tina Vo
Phone office: (03) 9546 2699
Email: tina.vo@avwa.org.au

