
 

 

Có được chọn trường mẫu giáo cho trẻ? 
Có, phụ huynh có được sự lựa chọn và có thể chọn 
trường mẫu giáo mà họ cho là tốt nhất cho con 
mình. 
 
Thời gian thích nghi là gì? 
Lời khuyên cho thời gian thích nghi khi trẻ bắt đầu 
vào học mẫu giáo là phụ huynh theo con đi những 
bước đầu tiên trong môi trường mới. Mỗi trường 
mẫu giáo thì có cách tổ chức thời gian thích nghi 
riêng và được thông báo cho phụ huynh về cách 
làm đó trong buổi họp đầu tiên. Có thể tìm đến 
dịch vụ thông dịch đê đảm bảo cho những phụ 
huynh không nói tiếng Băng Đảo hay sử dụng ngôn 
ngữ ra hiệu.   
 
 Cộng tác với phụ huynh 
Tại trường mẫu giáo đặt mạnh  trọng  tâm vào việc 
xây dựng sự cộng tác tốt với tất cả phụ huynh lấy 
sự an lành của mỗi trẻ và các trẻ trong nhóm là kim 
chỉ nan. Hội  phụ huynh được thành lập dựa trên 
sự bình đẳng làm nền tảng và nơi đó  phụ huynh là 
chuyên gia về các việc liên quan đến con cái của 
mình và các thầy cô giáo chuyên gia về môi trường 
học tập của các cháu. Thế mạnh của mỗi tập thể 
trường mẫu giáo nằm trong sự phong phú của hội 
phụ huynh và có nhiều cách để phát huy sức mạnh 
đó trong việc cộng tác giữa trường mẫu giáo và gia 
đình. 
 
Trẻ có tiếng mẹ đẻ khác tiếng Băng Đảo 
Các trường mẫu giáo có nhiệm vụ đặt nền móng 
tiếng Băng Đảo của các trẻ em có tiếng mẹ đẻ khác 
tiếng Băng Đảo và giới thiệu cho chúng xã hội Băng 
Đảo. Đồng thời trường mẫu giáo phải hỗ trợ và ủng 
hộ các phụ huynh sử dụng và gìn giữ tiếng mẹ đẻ 
của các cháu và tôn trọng nguồn gốc văn hóa của 
họ. Thông tin chi tiết tại www.allirmed.is và 
www.leikskolar.is /Fjölmenning (Những người Băng 
Đảo mới)  
 
Jaki jest czas przebywania dziecka w przedszkolu ? 
Giờ mở cửa thông thường của trường mẫu giáo là 
từ 07:30 đến 17:30 và các cháu có thể ở trường 
mẫu giáo từ 4-9 ½ tiếng mỗi ngày. 
 
 
 

Ở trường mẫu giáo có nghỉ hè không? 
Có, tất cả trẻ em có bốn tuần nghỉ hè. Ở mỗi 
trường mẫu giáo thì việc đóng cửa mùa hè và đóng 
bao lâu là  khác nhau. Mỗi trường mẫu giáo quyết 
định việc đóng cửa mùa hè sau khi thỏa thuận với 
phụ huynh. 
 
Còn kì nghỉ khác ở trường mẫu giáo? 
Có, các trường mẫu giáo đóng cửa năm ngày 
thường trong năm vì là ngày họp của nhân viên và 
có quyền được chia những ngày này ra nếu cần 
thiết. Các trường mẫu giáo cũng đóng cửa vào 
những ngày nghỉ lễ. 
 
Còn dịch vụ khác dành cho trẻ dưới 6 tuổi ở  
Reykjavík? 
Có thể gửi trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà trẻ 
tư thục. Họ hoạt động độc  lập và trông trẻ ban 
ngày ở nhà riêng. Nhà trẻ tư thục tự lo việc đăng ký 
và nhập học cho trẻ. Thông tin về phí học có được 
tại các nhà trẻ và thành phố chi trả một phần chi 
phí gửi trẻ này. Thông tin chi tiết về nhà trẻ tư thục 
và quy định về hoạt động của họ có trên trang web 
của Ban mẫu giáo www.leikskolar.is /Dagforeldrar 
(Nhà trẻ tư thục) và tại các văn phòng xã hội của 
thành phố. 
 
Các văn phòng xã hội 
Các văn phòng xã hội tại các vùng của thành phố 
cung cấp dịch vụ xã hội đa dạng và toàn diện cho 
người dân trong lĩnh vực giáo dục, phúc lợi và thể 
thao và giải trí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Árbær og Grafarholt, Bæjarhálsi 1,  
điện thoại: 411-1200 

 Breiðholt, Álfabakki 12, 
điện thoại: 411-1300 

 Grafarvogur og Kjalarnes, Langarima 21, 
điện thoại: 411-1400 

 Laugardalur- og Háaleiti, Síðumúla 39,  
điện thoại: 411-1500 

 Miðborg og Hlíðar, Skúlagata 21,  
điện thoại: 411-1600 

 Vesturbær, Hjarðarhagi 45-47, 
điện thoại:  411-1700 

 

Víetnamska 

Những thông tin về trường mẫu 
giáo tại Reykjavík và thời gian ở 

trường của các em. 
 

Upplýsingar fyrir foreldra 
um leikskóla og dagvistun 

í Reykjavík 

http://www.allirmed.is/
http://www.leikskolar.is/
http://www.leikskolar.is/


 

 

Trường mẫu giáo là bậc học đầu tiên 
Trường mẫu giáo là bậc học đầu tiên trong hệ 
thống giáo dục và dành cho trẻ chưa đến tuổi đi 
học theo luật về trường mẫu giáo số 90/2008. 
Trường mẫu giáo chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy 
và giáo dục trẻ em theo nguyện vọng của cha mẹ 
và theo luật pháp cho tới khi trẻ bắt đầu đi học 
năm các cháu được sáu tuổi. Địa phương chịu trách 
nhiệm về hoạt động của trường mẫu giáo còn bộ 
giáo dục và văn hóa xuất bản chương trình học cho 
trường mẫu giáo và phụ trách việc đánh giá chúng.   
 
 
Mục đích chính của việc nuôi dạy và giảng dạy 
trong trường mẫu giáo là như sau: 

 Theo dõi và củng cố sự phát triển toàn 
diện của trẻ cùng với sự hợp tác chặt chẽ 
của phụ huynh 

 Cung cấp và kích thích sự phát triển ngôn 
ngữ một cách có tổ chức và hỗ trợ kỹ năng 
tiếng Băng Đảo bình thường,  

 Bảo vệ tâm hồn, trí tuệ và thân thể của trẻ 
theo nhu cầu của mỗi cháu để các cháu 
được tận hưởng tuổi thơ của mình,  

 Khuyến kích sự hiểu biết của trẻ và trau 
dồi đạo đức của các cháu,  

 Đặt nền móng trong việc trẻ biết tự lập, 
tham gia và là thành viên có trách nhiệm 
trong xã hội dân chủ luôn phát triển 
nhanh và liên tục,  

 Phát triển khả năng diễn đạt và sáng tạo 
của các cháu với mục đính để củng cố sự 
tự tin vào bản thân, hiểu biết về sức khỏe, 
sự an toàn  và kỹ năng giao tiếp với mọi 
người  
 

 
 
Trường mẫu giáo có dành cho tất cả mọi người? 
Trường mẫu giáo dành cho mọi trẻ em, không có 
sự khác biệt về tam hồn và thân thể, văn hóa và 
tôn giáo. 
 
Các trường mẫu giáo của Reykjavík  
Việc quản lý các trường mẫu giáo của thành phố 
Reykjavík thuộc Ban mẫu giáo mà phụ trách việc 
kiểm soát và vạch mục tiêu hoạt động chuyên 

nghiệp. Trên trang web chủ của Ban mẫu giáo có 
thông tin chi tiết về hoạt động của Ban và danh 
sách tất cả các trường mẫu giáo của thành phố 
www.leikskolar.is /Leikskólar í Reykjavík (Các trường 
mẫu giáo của thành phố).  
 
Khi nào thì trẻ được đăng ký vào mẫu giáo? 
Có thể nộp đơn xin vào trường mẫu giáo ngay khi 
trẻ có số chứng minh thư . Các cháu được xếp vào 
danh sách đợi chỗ ở trường mẫu giáo khi chúng 
được một tuổi và được sắp theo thứ tự ngày tháng 
năm sinh. Chính quyền thành phố Reykjavík đặt ra 
mục tiêu là đảm bảo cho tất cả trẻ em được vào 
mẫu giáo năm chúng được hai tuổi. 
 
Việc đăng ký diễn ra thế nào? 
Việc đăng ký vào trường mẫu giáo của thành phố 
diễn ra trực tuyến qua trang web Rafræn Reykjavík, 
dịch vụ mạng của thành phố Reykjavík 
www.rafraen.reykjavik.is. Có thể nhận được sự 
giúp đỡ để điền đơn trực tuyến vào mẫu giáo trên 
mạng tại các văn phòng xã hội của thành phố hay là  
qua dịch vụ mạng của thành phố Reykjavík, 
Borgartúni 12-14, điện thoại: 411-1111. 
 
Chi phí gửi trẻ ở mẫu giáo là bao nhiêu?  
Thông tin về phí học của trường mẫu giáo có tại 
www.leikskolar.is /Leikskólar í Reykjavík / 
(gjaldskrá) (Các trường mẫu giáo của thành phố / 
(Bảng giá)). 
Học phí của trường mẫu giáo tùy theo thời gian 
cháu bé ở trường là bao nhiêu giờ đồng hồ mỗi 
ngày và thành phố Reykjavík chi trả một phần chi 
phí. 
 
Trong học phí của trường mẫu giáo gồm những 
khoản nào? 

 Việc học tập và chăm sóc trẻ. 
 Bữa sáng, bữa trưa và bữa tráng miệng    

               chiều. 
 Hỗ trợ thêm và giảng dạy riêng nếu cần  

 thiết. 
 
Hợp đồng bán trú là gì? 
Hợp đồng bán trú được lập giữa trường mẫu giáo 
và phụ huynh khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo. Cả 
hai bên có thể xin thôi hợp đồng nếu báo trước ít 
nhất là một tháng và lấy mốc là ngày mồng 1 và 
ngày 15 hàng tháng. Với sự  ký tên vào hợp đồng 

bán trú đồng nghĩa với việc  phụ huynh xác nhận là 
họ đã tham khảo bảng giá học phí của Ban mẫu 
giáo và quy định về dịch vụ của trường mẫu giáo. 
Nếu phí học mẫu giáo không được thanh toán 
trong một thời gian nhất định thì quá trình đòi tiền 
sẽ được tiến hành và Ban mẫu giáo có quyền hủy 
hợp đồng bán trú nếu học phí không được trả. Xem 
các quy định chi tiết về dịch vụ của trường mẫu 
giáo tại www.leikskolar.is /Leikskólar í Reykjavík 
(innritun) (Các trường mẫu giáo của thành phố / 
(Đăng ký nhập học)). 
 
Trường mẫu giáo tư thục. 
Việc đăng ký vào các trường mẫu giáo tư thục diễn 
ra ngay tại trường và ở đó có các thông tin về phí 
học mẫu giáo mà thành phố chi trả một phần. Ban 
mẫu giáo phụ trách việc kiểm soát các trường mẫu 
giáo tư thục. Thông tin chi tiết có trên 
www.leikskolar.is /Sjálfstætt starfandi leikskólar (Các 
trường mẫu giáo tư thục).  
 
Có phải tất cả các trường mẫu giáo đều giống 
nhau? 
Tất cả các trường mẫu giáo hoạt động theo luật 
pháp và chương trình học chung. Bên cạnh đó 
chúng có phương pháp làm việc tự lập và có những 
trọng tâm khác nhau trong hoạt động. Việc học ở 
trường mẫu giáo được thông qua việc vui chơi và 
sáng tạo mà trẻ em được hưởng sự giáo dục đa 
dạng và  phong phú nhất. Tất cả các trường mẫu 
giáo phải soạn thảo chương trình hoc. Hàng năm 
các trường mẫu giáo phải lập kế hoạch hoạt động 
và được sự  đồng ý của ban phụ huynh và nộp cho 
bộ giáo dục.   
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