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Hội đồng Thành phố Melton
Chương trình và Dịch vụ
Gia đình và Trẻ em

Dịch vụ Gia đình
Nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cộng đồng chúng ta về các hỗ trợ, thông tin và
nguồn lực cần thiết để chính họ cảm thấy tự tại về thể chất, tình cảm, xã hội và kinh
tế thông qua các dịch vụ và chương trình gồm có Chương trình Hỗ trợ Khó khăn, tư
vấn và làm việc theo nhóm.
Thư mục Trực tuyến Gia đình và Trẻ em
Thư mục trực tuyến của các dịch vụ liên quan đến gia đình, trẻ em và chuyên gia tại
Thành Phố Melton.
meltonfamiliesandchildren.com
Gia đình Giữ Trẻ Ban Ngày (Family Day Care)
Là dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tại nhà, linh hoạt dành cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi,
chuyên giữ trẻ toàn thời gian, bán thời gian, theo nhu cầu, trước và sau giờ học, thời
gian bãi trường, cuối tuần và giữ trẻ qua đêm nếu có sẵn Nhà giáo dục. Các Nhà
giáo dục được tuyển chọn cẩn thận và cung cấp môi trường an toàn, bảo đảm và
hứng thú cho các nhóm gồm ít trẻ em tại nhà riêng của Nhà giáo dục. Các Nhà giáo
dục được hỗ trợ và giám sát bởi ban điều phối chuyên nghiệp.
Dịch vụ Nhà ở
Hỗ trợ người không có nhà ở hoặc có nguy cơ bị lâm vào cảnh vô gia cư trong địa
phận Thành phố Melton. Muốn được Dịch vụ Nhà ở hỗ trợ, trước tiên quý vị cần
phải tới gặp Ban Nhà ở và Hỗ trợ Salvation Army để hoàn tất cuộc thẩm định và giới
thiệu.
Mẫu giáo
Nhằm mục đích thúc đẩy mỗi đứa trẻ học tập và tạo điều kiện thuận lợi cho các em
phát triển các kỹ năng then chốt. Hội đồng Thành phố điều hành thủ tục ghi danh tập
trung và hỗ trợ tất cả trẻ em được đi học Mẫu giáo trẻ 4 tuổi trong năm trước khi các
em bắt đầu chính thức đi học.
Trí tưởng tượng Tuyệt diệu (Imagination Magic)
Là chương trình nghệ thuật biểu diễn và đọc viết hàng tháng dành cho trẻ sơ sinh,
trẻ mới tập đi và trẻ lớp vỡ lòng, cha mẹ và người chăm sóc. Chương trình này
khuyến khích trẻ em tương tác và đem lại cho các em trải nghiệm thú vị, sáng tạo,
hứng thú gồm âm nhạc và nhảy múa.
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Y tế Mẫu Nhi
Cung cấp các dịch vụ cho cha mẹ và em bé/trẻ mới tập đi gồm có các lần tới thăm
theo tuổi tác và giai đoạn quan trọng, hỗ trợ về cho con bú mẹ, các nhóm cha mẹ
mới có con và Chương trình Nuôi dạy con Tích cực Ba Chữ P.
Giữ trẻ theo nhu cầu
Dịch vụ giữ trẻ ngắn hạn dành cho trẻ em từ 6 tuần đến 6 tuổi trên khắp thành phố,
giúp quý vị có thể gửi con với chúng tôi trong khi quý vị làm công chuyện, dự các
cuộc hẹn, vui chơi giải trí hoặc chỉ đơn giản là có thời gian nghỉ xả hơi. Chương
trình này do các nhà giáo dục mầm non chuyên nghiệp phụ trách.
Nhóm vườn trẻ
Cung cấp cơ hội cho trẻ em từ lúc chào đời cho đến tuổi đi học và cha mẹ/người
chăm sóc phát triển và thực hành kỹ năng mới, kết bạn mới và cảm thấy tự tin. Các
nhóm vườn trẻ cộng đồng do các gia đình địa phương phụ trách và các nhóm vườn
trẻ có nhân viên coi sóc nói chung là do các tổ chức như chính quyền địa phương,
trường học hoặc các cơ quan hỗ trợ gia đình phụ trách.
Chương trình Preschool Field Officer
Chương trình Preschool Field Officer cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chuyên môn
nhằm xây dựng năng lực cho các trường mầm non được chính phủ Victoria tài trợ
để trẻ em có nhu cầu bổ sung có thể tiếp cận và tham gia. PSFO cung cấp các hỗ
trợ bao gồm: thông tin, nguồn lực, chiến lược xây dựng chương trình, đào tạo giáo
viên và giới thiệu để hỗ trợ trẻ em và gia đình tham gia trường mầm non.
Giữ trẻ dịp bãi trường
Cung cấp chương trình giáo dục và giữ trẻ chất lượng cao trong môi trường an toàn
dành cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học trong dịp bãi trường của trường công tại Victoria.
Chương trình này hoạt động từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối, Thứ Hai đến Thứ
Sáu (không kể ngày lễ) và do các nhà giáo dục chuyên nghiệp thiết kế và lên kế
hoạch để bao gồm nhiều sinh hoạt khác nhau và các chuyến dã ngoại dựa trên nhu
cầu, sở thích và ý tưởng của trẻ em.
Muốn biết thêm thông tin về bất kỳ chương trình và dịch vụ nào ở trên, xin quý vị liên
lạc với Hội đồng Thành phố Melton qua số 9747 7200 hoặc truy cập
melton.vic.gov.au

