
 

Vườn trẻ là một cung ứng sư phạm vào 

ban ngày dành cho trẻ em 0-6 tuổi. 

Vườn trẻ là phần đầu của thời gian giáo 

dục, và là bước quan trọng để chuẩn bị 

cho trẻ em trước khi nhập học.     

Tại vườn trẻ, các trẻ em được những người lớn 

chăm sóc chu đáo. Trẻ em được chơi đùa và tham 

dự vào nhiều sinh hoạt khác nhau, đồng thời các 

em còn học tiếng Na uy.  

Giờ mở cửa tại các vườn trẻ của công xã là từ 

07.30-17.00. 

Khi nào trẻ em có thể bắt đầu đi vườn trẻ? 

Nhiều vườn trẻ có chỗ dành cho trẻ em 10 tháng 

hay lớn hơn. Nếu bạn cần chỗ vườn trẻ cho trẻ em 

nhỏ hơn, thì vườn trẻ tại Kristent Interkulturelt 

Arbeid (KIA) ở trung tâm Oslo có thể là một chọn 

lựa. Trẻ em có thể đến sinh hoạt ở vườn trẻ đó từ 

khi được 3 tháng tuổi. 

Có con đi vườn trẻ tốn bao nhiêu? 

Khi có con ở vườn trẻ, bạn trả tối đa 2730 kroner 

mỗi tháng. Nếu có thu nhập thấp hay có nhiều con 

tại vườn trẻ, bạn sẽ trả tiền ít hơn. Có người còn 

được quyền nhận chỗ vườn trẻ miễn phí. 

Trên các trang mạng của công xã, bạn có thể thấy 

bạn sẽ trả ở mức giá nào: 

www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-

betaling  

Tại vườn trẻ KIA có áp dụng giá trả tiền riêng 

được tính theo thời gian cư ngụ.  

Xin chỗ tại vườn trẻ  

Hạn chót để xin chỗ vườn trẻ là ngày 01.03. Nếu 

bạn xin chỗ trước thời hạn này, và con của bạn 

được một tuổi hay lớn hơn vào tháng 11 cùng năm, 

bạn sẽ được cung ứng chỗ vườn trẻ với thời gian 

bắt đầu trong thời kỳ từ tháng 08 đến tháng 11. 

Tuy vậy bạn có thể gửi đơn xin dù đã quá thời hạn 

nộp đơn, nhưng khi đó có thể mất thời gian lâu hơn 

trước khi bạn nhận được một cung ứng. 

Ở vườn trẻ KIA, bạn xin chỗ vườn trẻ trực tiếp tại 

vườn trẻ bất cứ lúc nào trong năm.  

Tại các trang mạng của công xã, bạn tìm thấy bản 

liệt kê các vườn trẻ và địa điểm của các vườn trẻ 

này. Ở đó cũng bạn tìm thấy các thông tin về 

những vườn trẻ khác nhau, trong đó có giờ mở cửa 

và trẻ em phải ở lứa tuổi nào để có thể nhận được 

chỗ tại từng vườn trẻ.  

www.oslo.kommune.no/barnehage  

Bạn xin chỗ vườn trẻ qua các trang mạng của công 

xã.  

Nếu cần giúp đỡ để xin chỗ, bạn có thể liên lạc với 

văn phòng dịch vụ tại quận nơi bạn cư ngụ. 
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http://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling
http://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling
http://www.oslo.kommune.no/barnehage

