
DỊCH VỤ TRẺ EM
Triết lý của chúng tôi trong giảng dạy là vun trồng và nuôi dưỡng các hạt giống mà sẽ phát 
triển và hình thành vào ngày mai. Chúng tôi tin rằng giảng dạy thông qua nhiều kinh 
nghiệm hoạt động khác nhau đó là sự vui đùa, học tập, sáng tạo và không hạn chế, nơi 
mà trẻ em có thể thành công và xây dựng sự tự tin. Điều này bao gồm các hoạt động 
trong nhà và ngoài trời cũng như kinh nghiệm hoạt động vui chơi theo kế hoạch tạo cho 
trẻ cơ hội phát triển kỹ năng xã hội, đạo đức, giao tiếp, tư duy và thể chất của mình.

CORE Community Services cung cấp các chương trình giáo dục dựa trên nhu cầu, sở 
thích và kinh nghiệm phát triển của mỗi đứa trẻ. Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển về trí tuệ và 
ngôn ngữ của trẻ em và cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc học lâu dài. Chúng tôi 
làm việc một cách hợp tác với các tổ chức để cung cấp cho con của bạn sự chăm sóc, cơ 
hội, sự tôn trọng và trao quyền mà họ cần để trở thành tương lai của ngày mai.

Trường mẫu giáo của chúng tôi do Bộ Giáo dục tiểu bang tài trợ, chúng tôi có lệ phí thấp 
hơn để phản ánh tình trạng kinh tế xã hội của khu vực địa phương, Cabramatta. Trường 
mầm non của chúng tôi tập trung vào trẻ em từ các nguồn gốc đa văn hoá và đa ngôn 
ngữ và hoàn cảnh khó khăn, cũng như phục vụ một số trẻ em có nhu cầu bổ sung.

Trường mẫu giáo của chúng tôi nằm ở góc đường Railway Parade và Mcburney Road 
thuộc vùng Cabramatta (giữa Thư viện Whitlam và Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng CORE) 
và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu bạn muốn làm một cuộc hẹn để thăm viếng và gặp nhân viên của chúng tôi hoặc để 
biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại  (02) 9727 8723 hoặc 
email: chn@corecs.org.au 
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