
The years before a child starts school are 
a time of fast development and learning. 

Parents can help their child get ready for 
school through play-based learning, such 
as reading, talking, singing and involving 
them in day-to-day family activities. 

Joining a playgroup or preschool can also 
help prepare them with communication, 
physical development and the social skills 
they need to be confident, independent 
children.

The Start School Strong program 
provides early learning and development 
support to parents with children up to 6 
years through sessions that discuss:

• Ideas to help children get ready to 
start school

• Information about playgroups and 
preschools

• Information about services that can 
support your family.

We visit community playgroups, parent 
groups and community events in the 
Fairfield local government area.

For more information about our program, 
please visit www.fairfieldcity.nsw.gov.au/
StartSchoolStrong.

Chinese

学前阶段孩子的学习成长速度很快。

家长们可以通过读故事书、对话、唱
歌、让孩子参与日常家务等方式，寓教
于乐，帮助其为上学做好准备。

参加游戏小组或上学前班也有助于孩子
们学会沟通，促进身体发育，锻炼社交
技能，从而帮助他们成长为独立、自信
的儿童。

Start School Strong 项目为6岁以下孩子
的家长提供有关孩子早期学习与成长的
育儿支援课程，包括：
• 如何帮助孩子做好入学准备的建议
• 游戏小组与学前班的相关信息
• 有关家庭支援服务的信息

我们将参观费菲市当地政府治下的社区
游戏小组、家长小组以及社区活动。

欲了解有关本项目的更多详情，请访问: 
www.fairfieldcity.nsw.gov.au/
StartSchoolStrong.
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HAVE YOU JOINED OUR MAILING LIST?

Stay up-to-date on upcoming sessions by 
joining our mail list. Send us an email at 
StartSchoolStrong@fairfieldcity.nsw.gov.
au or call 9725 0115.

هل أدرجت اسمك في قائمة التواصل البريدي التابعة لنا؟ 
اطلع على معلومات حول جلساتنا المستقبلية من خالل إدراج اسمك 
في قائمة التواصل البريدي التابعة لنا. ارسل لنا رسالة على البريد 

StartSchoolStrong@fairfieldcity. اإللكتروني
nsw.gov.au أو اتصل على الرقم 0115 9725.

加入我们的邮寄名单了吗？

加入我们的邮寄名单，随时了解近期活动。 欢
迎致信 StartSchoolStrong@fairfieldcity.
nsw.gov.au 或致电 9725 0115.

QUÝ VỊ ĐÃ GHI TÊN VÀO DANH SÁCH NHẬN 
THƯ CỦA CHÚNG TÔI CHƯA?

Luôn biết tin tức cập nhật về các buổi họp sắp 
tới bằng cách ghi tên vào danh sách nhận thư 
của chúng tôi. Hãy gửi email cho chúng tôi về 
StartSchoolStrong@fairfieldcity.nsw.gov.au 
hoặc gọi số 9725 0115. 

Vietnamese

Những năm trước khi bắt đầu đi học là thời 
gian trẻ em phát triển và học hỏi nhanh 
chóng.

Cha mẹ có thể giúp con sẵn sàng đi học 
thông qua chơi mà học, chẳng hạn như đọc 
sách, nói chuyện, ca hát và cho trẻ tham gia 
các sinh hoạt gia đình hàng ngày. 

Tham gia nhóm vườn trẻ hoặc trường mầm 
non cũng có thể giúp trang bị cho các em 
khả năng giao tiếp, phát triển về thể chất 
và các kỹ năng xã hội cần thiết để trở thành 
những đứa trẻ tự tin, độc lập.

Chương trình Bắt đầu Đi học Vững vàng giúp 
đỡ phụ huynh, có con từ 6 tuổi trở xuống, về 
mặt học tập và phát triển trong những năm 
đầu đời thông qua các buổi hướng dẫn nuôi 
dạy con cái, tìm hiểu:
• Các ý tưởng giúp chuẩn bị để trẻ nhỏ sẵn 

sàng đi học
• Thông tin về nhóm vườn trẻ và trường 

mầm non
• Thông tin về các dịch vụ có thể trợ giúp 

gia đình bạn.

Chúng tôi đến thăm các nhóm vườn trẻ cộng 
đồng, các nhóm cha mẹ và các sự kiện cộng 
đồng trong địa phận chính quyền địa phương 
Fairfield.

Muốn biết thêm thông tin về chương 
trình của chúng tôi, vui lòng truy cập 
www.fairfieldcity.nsw.gov.au/
StartSchoolStrong.

Arabic

السنوات التي تسبق بداية الطفل للمرحلة المدرسية هي 
مرحلة النمو والتطور السريع والتعلم.

يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على االستعداد للمدرسة 
من خالل التعلم القائم على اللعب، مثل القراءة والتحدث 

والغناء وإشراكهم في أنشطة عائلية يومية.

يمكن أن يساعد االنضمام إلى مجموعة لعب أو روضة 
أيضاً في إعداد األطفال عن طريق التواصل والنمو البدني 

والمهارات االجتماعية التي يحتاجونها ليكونوا أطفااًل 
يتمتعون بالثقة في أنفسهم واالستقاللية.

 Start( يوفر برنامج بداية قوية للمرحلة المدرسية
School Strong( التعلم المبكر ودعم النمو لآلباء 
واألمهات الذين لديهم أطفال حتى عمر 6 سنوات، وذلك 
من خالل جلسات مشورة تربية األطفال التي تستكشف: 

أفكاراً لمساعدة األطفال الصغار على االستعداد لبدء 	 
المرحلة المدرسية

معلومات حول مجموعات اللعب وروضة األطفال	 
معلومات حول الخدمات التي يمكن أن تدعم عائلتك.	 

نحن نقوم بزيارة مجموعات اللعب المجتمعية ومجموعات 
اآلباء واألمهات والفعاليات المجتمعية في منطقة الحكومة 

المحلية في فيرفيلد.

 للمزيد من المعلومات حول برنامجنا، يرجى زيارة 
www.fairfieldcity.nsw.gov.au/

.StartSchoolStrong
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