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City of Greater Dandenong Services for Families
and Children

Dịch vụ dành cho Gia Đình và Trẻ Em của Thành
Phố Greater Dandenong

The City of Greater Dandenong provides the following services to
support the needs of families and children living in the community.

Thành Phố Greater Dandenong cung cấp những dịch vụ dưới đây để
trợ giúp cho nhu cầu của các gia đình và trẻ em sinh sống trong cộng
đồng.

Maternal & Child Health
Maternal & Child Health is a free and confidential service that provides
child health and developmental checks, parenting information, advice
and support to families with young children from birth until 6 years of
age. To make an appointment at your nearest centre phone 8571 1880.

Y Tế Mẫu Nhi
Y tế mẫu nhi là một dịch vụ miễn phí và kín đáo giúp kiểm tra sự
phát triển và sức khỏe cho trẻ em, cung cấp các thông tin về việc
nuôi dạy con cái, cố vấn và trợ giúp cho các gia đình có con nhỏ từ
lúc sinh ra cho đến khi các em được 6 tuổi. Muốn lấy hẹn với một
trung tâm gần nhà quý vị nhất xin điện thoại số 8571 1880.

Family Day Care
Greater Dandenong Family Day Care is a local, nationally accredited
Council owned and operated, home based child care service. Our
family day care service provides flexible child care options for children
0-12 years old (and older in special circumstances).
Our educators are qualified, passionate and experienced. They are
committed to providing an early learning program tailored to meet the
care and learning needs of every child. They understand that
partnerships with families and the community are vital to providing an
environment where every child belongs and thrives.
To contact Greater Dandenong Family Day Care phone 8571 1805.

Giữ Trẻ Tại Gia
Dịch vụ Giữ trẻ Tại gia của Thành phố Greater Dandenong là dich vụ
giữ trẻ tại gia của địa phương được chuẩn nhận cấp quốc gia do Hội
đồng Thành phố sở hữu và điều hành. Dịch vụ giữ trẻ tại gia của
chúng tôi cung cấp các chọn lựa giữ trẻ linh động cho trẻ em từ 0
đến 12 tuổi (và lớn hơn trong các trường hợp đặc biệt). Những nhân
viên giáo dục của chúng tôi là những người có chuyên môn, nhiệt
tình và kinh nghiệm. Họ cam kết cung cấp các chương trình học tập
đầu đời được soạn thảo để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và học
tập của mỗi đứa trẻ. Họ hiểu rằng việc kết hợp với các gia đình và
cộng đồng là điều then chốt để cung cấp một môi trường nơi mọi
đứa trẻ cảm thấy gắn bó và phát triển. Muốn liên lạc với Chương
trình Giữ trẻ Tại gia của Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong
xin gọi số 8571 1805.

Youth and Family Support Services
Youth and Family Support Services provides support and case
management for families who live work or study in greater Dandenong.
Youth and Family support services focuses on parenting intervention
and is open to all families, including men's specific parenting support.
Youth and Family support services also offers counselling to young

Dịch vụ Thanh niên và Trợ Giúp Gia Đình
Dịch vụ Thanh niên và Trợ giúp Gia đình cung cấp các trợ giúp và
chăm sóc riêng cho các gia đình sinh sống, làm việc hay học tập
trong phạm vi thành phố Greater Dandenong. Dịch vụ Thanh niên và
Trợ giúp Gia đình chú trọng vào sự can thiệp trong việc nuôi dạy con
cái và được dành cho tất cả mọi gia đình kể cả những trợ giúp đặc
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people and their families as well as a range of group programs focusing
on connecting with your child.

biệt về nuôi dạy con cái cho đàn ông. Dịch vụ Thanh niên và Trợ
giúp gia đình cũng cung cấp các cố vấn cho thanh thiếu niên và gia
đình các em cùng nhiều các chương trình nhóm chú trọng vào việc
kết nối với con em quý vị.

Kindergartens
The City of Greater Dandenong Council operates a central enrolment
system for Council’s 23 Kindergartens (not attached to a child care
centre). Children must turn four on or before 30 April to be eligible to
attend a funded four year old kindergarten program in that year. To
enrol for 4 year old kindergarten, contact the central kindergarten
enrolment officer on 8571 1817.

Mẫu Giáo
Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong điều hành hệ thống tập
trung ghi danh đi mẫu giáo cho 23 trường mẫu giáo của Hội đồng
Thành phố (không kết hợp với trung tâm giữ trẻ). Trẻ em phải lên
bốn tuổi trước ngày 30 tháng Tư mới được theo chương trình mẫu
giáo bốn tuổi được tài trợ trong năm đó. Muốn ghi danh cho con đi
mẫu giáo 4 tuổi, xin liên lạc với nhân viên ghi danh mẫu giáo tập
trung qua số 8571 1817.

Playgroups
Playgroups are non-profit groups that give parents and children an
opportunity to socialise with other families. For information on
playgroups near you contact the Playgroup Development Officer, 8571
1826 or 1800 171 882 for Playgroup Victoria member playgroups.

Nhóm Vui Chơi
Nhóm Vui Chơi là những nhóm hoạt động bất vụ lợi nhằm mang đến
cho các cha mẹ và trẻ em cơ hội giao tiếp với các gia đình khác.
Muốn biết thông tin về các nhóm vui chơi gần nơi mình ở xin liên lạc
Nhân viên Phát triển Nhóm vui chơi qua số 8571 1826 hay các nhóm
vui chơi thành viên của Playgroup Victoria qua số 1800 171 882.

Immunisation Services
Immunisation is a free service to protect your children from serious
diseases. Council also provides immunisation through secondary
schools in the municipality, as well as “catch “up immunisation for
newly arrived families.

Dịch Vụ Chích Ngừa
Dịch Vụ Chích Ngừa miễn phí nhằm bảo vệ trẻ em chống lại các
bệnh nghiêm trọng. Hội Đồng Thành Phố cũng cung cấp các buổi
chích ngừa tại các trường trung học trong phạm vi thành phố cũng
như các buổi chích ngừa “bù” cho những gia đình mới đến Úc.

Visit greaterdandenong.com or contact Council for information about
the nearest session available.

Hãy vào thăm trang mạng greaterdandenong.com hay liên lạc với
Hội đồng Thành phố để biết thông tin về các buổi chích ngừa gần tới
nhất.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If
you need to speak to someone in your own language contact TIS
on 13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc hay muốn sử dụng một trong
những dịch vụ này, xin liên lạc với Thành Phố Greater
Dandenong qua số điện thoại 8571 1000. Nếu quý vị cần nói
chuyện với một nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, xin liên lạc
với TIS qua số điện thoại 13 14 50 và nhờ họ gọi số 8571 1000.

