
T Ì M  M Ộ T  N H Ó M 
P L AYG R O U P  LÝ  T Ư Ở N G 
C H O  G I A  Đ Ì N H  Q U Ý  V Ị
Chúng tôi có những nhóm Playgroup cộng đồng dành cho 
trẻ em từ khi còn bé cho tới độ tuổi đi học.

Mỗi tuần đều có tới hàng trăm nhóm Playgroup chung như 
vậy gặp gỡ nhau ở NSW. Chúng tôi cũng có những nhóm 
tập trung vào các gia đình có em bé, bố, ông bà, gia đình 
bản xứ, những người lần đầu tiên làm mẹ, những người 
có tiếng nói khác nhau và nhiều thể loại gia đình khác. 
Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức nhiều nhóm hỗ trợ 
ngang hàng và nhóm Playgroup tạo điều kiện thuận lợi cho 
những gia đình có con nhỏ cần thêm nhu cầu bổ sung.

Các nhóm Playgroup trên khắp NSW đều có chỗ cho những 
gia đình mới như chính gia đình quý vị. Hãy dùng công cụ 
tìm kiếm Tìm một nhóm Playgroup trên trang web của 
chúng tôi để tìm một nhóm trong cộng đồng của quý vị. 
Nếu quý vị có thắc mắc muốn hỏi, xin hãy gọi điện tới cho 
Bộ phận Hỗ trợ Playgroup của chúng tôi.

Bắt đầu một nhóm Playgroup

Nếu không có nhóm Playgroup nào ở gần quý vị, hoặc nếu 
quý vị muốn tập trung vào một ngôn ngữ, văn hóa hay 
sở thích cụ thể, thì có thể quý vị sẽ muốn mở một nhóm 
Playgroup. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web 
của chúng tôi hoặc gọi điện theo số 1800.

playgroupnsw.org.au 

CUỘC GỌI 

MIỄN PHÍ  

1800 171 882 

KHÁM PHÁ 
PLAYGROUP!

T Ư  C Á C H  T H À N H  V I Ê N 
P L AYG R O U P  N S W
Các gia đình có thể tham dự hai buổi Playgroup, sau đó, gia 
đình cần phải đăng ký trở thành thành viên Playgroup NSW 
để tiếp tục tham gia nhóm Playgroup tại địa phương mình.

Tư cách thành viên Gia đình có thể bao gồm lên tới năm trẻ, 
bố mẹ của trẻ và những người chăm sóc khác.

Quyền lợi thành viên bao gồm:

•  Tiếp cận không giới hạn tới hơn 1.000 buổi Playgroup 
hàng tuần trên khắp NSW

•  Bảo hiểm Playgroup toàn diện được thiết kế chuyên biệt 
để bao trả cho tất cả các thành viên trong gia đình quý vị 
khi tham dự các nhóm Playgroup liên kết và sự kiện của 
Playgroup NSW.

Trở thành thành viên Playgroup NSW rất đơn giản:

•  Chỉ cần bấm vào biểu tượng “Join Now” trên trang web 
của chúng tôi playgroupnsw.org.au

Phí thành viên thường niên $39 được 
thanh toán trực tiếp cho Playgroup NSW. 
Có sẵn Tư cách thành viên được Hạ giá 
(Concession Membership) dành cho chủ 
Thẻ Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Card) 
với giá $20. Nhóm Playgroup tại địa phương 
của quý vị có thể tính một khoản phí phụ nho nhỏ cho các 
buổi gặp hàng tuần để chi trả cho các chi phí thường phát 
sinh như đồ thủ công, đồ chơi và thuê địa điểm.
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P L AYG R O U P  L À  G Ì?
Playgroup là một trong những mạng xã hội đầu tiên và quan 
trọng nhất cho trẻ em và gia đình.

Playgroup là một buổi tập trung thông thường, có tổ chức 
cơ bản mà các bậc phụ huynh, em bé và trẻ nhỏ tới tuổi đi 
học có thể gặp nhau trong một môi trường thư giãn, thân 
thiện để kết nối, vui chơi và học tập.

Các nhóm Playgroup thường được tổ chức mỗi tuần một 
buổi trong hai tiếng đồng hồ, thường là vào buổi sáng, tại 
nhiều địa điểm cộng đồng khác nhau. Nhóm có thể bao 
gồm nhiều hoạt động thủ công, chơi trong nhà và ngoài 
nhà, âm nhạc và thưởng trà buổi sáng.

P L AYG R O U P  G I Ú P  Í C H 
C H O  C O N  Q U Ý  V Ị  N H Ư 
T H Ế  N À O 
•  Mang tới cơ hội chơi mà học tự do, sáng tạo.

•  Mang tới cho các em cơ hội sáng tạo, phát minh, tìm hiểu 
nguyên do và giải quyết vấn đề

•  Hình thành nên sợi dây liên kết giữa người lớn và trẻ em 
khi vui chơi, chia sẻ thời gian và trải nghiệm cùng nhau

•  Giúp các em học được các kỹ năng xã hội khi thương lượng 
với các bạn khác đồng trang lứa, giải quyết mâu thuẫn, 
chia lượt để chơi, chia sẻ và kết bạn

•  Hình thành tính kiên cường để các bé có thể xử lý được 
những giải pháp mới, quản lý căng thẳng và thích nghi với 
sự thay đổi

P L AYG R O U P  G I Ú P  Í C H 
G Ì  C H O  G I A  Đ Ì N H
Playgroup là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người 
khác có cùng hoàn cảnh. Tại đây, quý vị có cơ hội kết bạn 
mới, học hỏi từ người khác và phát triển mạng lưới hỗ trợ 
tại địa phương cho quý vị và gia đình mình.

Playgroup mang tới cho quý vị và gia đình:

•  Một nơi để bố mẹ và người chăm sóc có thể hỗ trợ lẫn 
nhau thông qua chia sẻ ý tưởng, trải nghiệm làm cha 
mẹ, mối lo ngại và thông tin

•  Một nơi để gia đình có thể xây dựng tình bạn lâu dài khi 
các bé lớn dần và bắt đầu đi học

•  Một cơ hội thường xuyên và không tốn kém để có 
những dịp đi chơi chung cùng nhau

PLAYGROUP ĐÃ GIÚP CON  

TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH BẠN,  

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ SỰ  

VUI THÍCH KHI CHƠI CÙNG  
CÁC BẠN KHÁC.

PLAYGROUP RẤT THÚ VỊ,  

MANG TÍNH XÃ HỘI  

VÀ TUẦN NÀO GIA ĐÌNH TÔI 

CŨNG THAM GIA.

PLAYGROUP ĐÃ TRỞ THÀNH  
MỘT CỘNG ĐỒNG VÀ MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ CHO TÔI VÀ  CÁC ÔNG BỐ BÀ MẸ KHÁC.


