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Xin chào đón quý vị đến với Nhóm Vui Chơi! 

Một nhóm vui chơi  là một nhóm các người mẹ, người cha, ông bà và những  
người chăm sóc họp mặt với nhau mỗi tuần cùng với các em bé sơ sinh, bé mới biết  
đi chập chững và bé sắp đi học của họ để giao tiếp và vui chơi. 

Ở nhóm vui chơi trẻ em sẽ được học qua việc chơi đùa, khám phá ra cách hòa 
 đồng với những đứa trẻ khác, học cách chia sẻ thông qua việc chơi đùa và học  
để phát triển những kỹ năng mới. 

Ở nhóm vui chơi người lớn sẽ giám sát những đứa trẻ của họ, giúp việc điều  
hành của nhóm vui chơi, thí dụ như bày đồ đạc ra/thu dọn đồ đạc, chia sẻ kinh  
nghiệm và kết bạn mới. 

Nhóm vui chơi thường được tổ chức mỗi tuần một lần, mỗi lần hai tiếng đồng  
hồ. Xin hỏi Trưởng Nhóm Vui Chơi để biết thêm chi tiết. 

Xin vui lòng điền một Mẫu Hội Viên của Nhóm Vui Chơi Nam Úc khi quý vị  
đến nhóm vui chơi lần đầu tiên. Nếu quý vị là người mới đến với các Nhóm Vui  
Chơi, quý vị có thể tham dự 2 kỳ họp mặt của Nhóm Vui Chơi miễn phí.

Việc trả lệ phí hội viên của quí vị là một điều cần thiết để trang trải cho việc bảo  
hiểm và lệ phí này phải được trả ngay lúc hoặc trước khi quý vị thăm nhóm vui  
chơi lần thứ ba. Quý vị cũng sẽ nhận được những lợi ích khác dành cho hội  
viên. Xin hỏi trưởng nhóm vui chơi của quí vị để biết thêm chi tiết.

Lệ phí hội viên được chuyển đến Hiệp Hội Nhóm Vui Chơi Nam Úc  
(Playgroup SA Association). 

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả lệ phí, xin vui lòng gọi Nhóm Vui Chơi  
Nam Úc qua số điện thoại miễn phí 1800 171 882. 

Chúng tôi hy vọng quý vị vui thú khi tham gia sinh hoạt của nhóm vui chơi và  
ưa thích những lợi ích dành cho hội viên.
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