Vietnamesiska

HOAN NGHÊNH ĐẾN VỚI TRƯỜNG DẠY TRẺ

Là phụ huynh thì anh chị có thể yên tâm gửi cháu đến trường dạy trẻ trong lúc anh
chị đi làm hoặc đi học. Nhân viên được đào tạo sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt. Môi
trường thích nghi theo nhu cầu của trẻ, để cháu có thể phát triển và lớn lên theo
cùng với tuổi của cháu.
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Khi cháu bắt đầu học ở trường dạy trẻ
Khi cháu bắt đầu học ở trường dạy trẻ thì quan trọng là cháu cùng với bố hoặc mẹ
hoặc cả hai viếng thăm nơi chăm sóc cháu ở trường và nhận giờ để tập làm quen
trong môi trường mới. Trong thời gian tập làm quen thì bố mẹ và cháu cùng tham
gia và xem cách làm việc của nhân viên và môi trường được thích nghi với nhu cầu
của cháu như thế nào. Khi cháu cảm thấy thích và yên tâm thì bố mẹ có thể để cháu
lại một mình ở lớp. Lúc nào cũng hoan nghênh phụ huynh thảo luận về các vấn đề
liên quan đến cháu để làm quen với lớp học tốt hơn. Nhân viên có nhiệm vụ giữ
kín chuyện của khách.
Thời gian tập làm quen cho tốt là khoảng 5-10 ngày. Hãy thỏa thuận với nhân viên
về những lần gặp! Thời gian tập làm quen là miễn phí.

Những lời khuyên hay khi gửi cháu ở lớp
•
•
•
•

Bao giờ cũng giao cháu cho một nhân viên
Không ở lại lâu, mà rời khỏi đấy sau khi đã giao cháu trong vòng tay an toàn
của nhân viên
Hãy nói, ví dụ như: “chào tạm biệt”, “tôi đi đây”, “hẹn gặp lại”, “chúc mọi
việc tốt nhé”
Đừng lo lắng mặc dù cháu khóc một tí, việc đấy thường nhanh chóng qua
khỏi.
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Chân lý trong việc dạy trẻ ở trường

SỰ BÌNH YÊN
- Điều tốt đẹp nhất cho trẻ
- Tuổi thơ bình yên
- Tập thể xã hội

GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA CHÁU

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

- Độc đáo và quý giá
- Sự bình đẳng
- Sự đa dạng

- Sự dẫn dắt
- Sự nhạy cảm
- Sự biết lắng nghe

SỰ TÔN TRỌNG

LỐI SỐNG LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG

- Sự để ý
- Sự quan tâm

- Tư duy sinh thái
- Ăn - nghỉ ngơi - hoạt động
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Trẻ học qua trò chơi

Kỹ năng vận động

Trò chơi quan trọng đối với tất
cả các cháu. Trò chơi phát huy
tư duy, trí tưởng tượng, khả
năng tiếp nhận và trình bày, và
cả khả năng cộng tác.

Kỹ năng vận động của trẻ được rèn luyện mỗi ngày.
Kỹ năng vận động tinh được rèn luyện khi chúng
tôi chơi đùa, cắt, xếp hình, vẽ, làm thủ công và vâng
vâng. Kỹ năng vận động thô được rèn luyện qua các
hoạt động cơ thể, ví dụ như: khi chúng tôi chạy, leo
trèo và đào bới cát.

Thiên nhiên

Sự rèn luyện ngôn ngữ

Khi chúng tôi ở ngoài trời
trong thiên nhiên trẻ được học
về các mùa trong năm, thực vật
và động vật. Những trải
nghiệm trong thiên nhiên làm
tăng thêm sức khỏe cho trẻ và
thể lực và tạo cơ hội cho trí
tưởng tượng.

Chúng tôi rèn luỵên ngôn ngữ rất nhiều với trẻ để
phát triển vốn từ vựng của các cháu và khả năng
diễn đạt. Chúng tôi đọc truyện cổ tích, chơi văn vần
và có cả nhiều trò chơi ngôn ngữ khác nhau. Việc
nói chuyện với các cháu mỗi ngày là một cách phát
triển vốn từ vựng và thấu hiểu ngôn ngữ của các
cháu.

Thời gian chăm sóc

Thời gian chăm sóc cho cháu được ấn định chung dựa trên thời gian làm việc của
phụ huynh. Số giờ mỗi tháng được mua theo nhu cầu của gia đình. Thời gian chăm
sóc cho cháu được đặt trong chương trình điện tử Päikky. Thông tin nhận được từ
lớp.
Giờ thỏa thuận sẽ được áp dụng! Bao giờ cũng cho biết nếu có ai đó mà không phải
là phụ huynh đi đón cháu. Phải là người lớn thì mới được đưa cháu đến nơi chăm
sóc và đón về.
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Thức ăn và những món ăn kiêng đặc biệt
Trẻ nhỏ cần thức ăn trong ngày học để có đủ sức và có sức khỏe tốt. Trong ngày sẽ
phục vụ bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và những bữa lót bụng ở lớp. Hãy cho biết nếu
cháu bị dị ứng thức ăn. Giấy chứng nhận dị ứng thức ăn của bác sĩ cần nộp vào!

Quần áo
Chúng tôi ra ngoài tất cả các ngày bất kể thời tiết thế nào! Cháu sẽ mang theo quần
áo thuận tiện và quần áo dự trữ. Cháu sẽ được mặc ấm, để cháu không bị lạnh.
Không khí trong lành tốt cho sức khỏe của cháu và làm cho cháu được mạnh khỏe.
Cháu sẽ mang theo quần áo mưa và giày ủng nhựa vào những ngày mưa!

Quần áo ấm vào mùa đông, áo liền quần, mũ len và bao tay!

Đánh dấu quần áo và giày với tên của cháu!
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Chọn giày phù hợp khi đi ra ngoài. Cả giày mùa hè và giày mùa đông.

Trẻ bị ốm
Hãy luôn thông báo đến lớp/nhân viên khi cháu bị ốm. Cháu sẽ ở nhà khi bị ốm, là
để không lây cho trẻ khác và là do cháu không đủ sức tham gia hoạt động ở lớp.
•
•

Nếu cháu bị sốt thì sẽ ở nhà cho đến khi cháu hết sốt được một ngày!
Sau khi bị nôn mửa/tiêu chảy thì cháu sẽ ở nhà ít nhất là 48 tiếng sau lần
nôn mửa cuối cùng hoặc tiêu chảy.
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Phí gửi trẻ dựa trên thu nhập trước thuế của bố mẹ và số người trong gia
đình chiếu theo luật tính lệ phí cho khách trong việc dạy trẻ.
•
•
•

Hóa đơn đóng phí gửi đến huyện cho cả tháng.
Nếu anh chị không nộp vào những chi tiết về thu nhập thì tự động sẽ
bị trả phí cao nhất.
Các câu trả lời về những vấn đề liên quan đến lệ phí sẽ nhận được từ
huyện.

Những đơn vị cộng tác
Trong việc dạy trẻ chúng tôi cộng tác khi cần với giáo viên dạy trẻ đặc biệt về
những việc trong vườn, nhân viên tư vấn, y tế sức khỏe và xã hội, chuyên gia tâm
lý và nhiều nhà trị liệu khác. Được thực hiện theo thỏa thuận với phụ huynh.
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