
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TÀI LIỆU THAM LUẬN 
THÁNG 2 NĂM 2023 



 

2 

Mục lục 
 

Lời nói đầu (Các Bộ trưởng) ............................................................................................................................... 3 

Quy trình tham khảo ý kiến ............................................................................................................................... 4 

Công nhận Đất nước .................................................................................................................... 5 

Phần 1. Giới thiệu .............................................................................................................................................. 5 

Tài liệu tham luận ................................................................................................................................. 5 

Mục đích của Sách lược Những Năm Đầu Đời ...................................................................................... 5 

Cách thức để soạn thảo Sách lược Những Năm Đầu Đời ...................................................................... 5 

Giao tiếp và tham khảo ý kiến của các bên liên quan.................................................................... 5 

Phạm vi và những điều cân nhắc chính ................................................................................................. 6 

Năm năm đầu đời ......................................................................................................................... 6 

Trọng tâm của Chính phủ Liên bang .............................................................................................. 6 

Tập trung vào việc phá vỡ tình trạng riêng lẻ................................................................................ 6 

Các mối quan hệ với các Sách lược khác của Chính phủ Liên bang ............................................... 7 

Các nghĩa vụ quốc tế ..................................................................................................................... 7 

Dựa trên các điểm mạnh............................................................................................................... 7 

Đặt trẻ em và gia đình làm trung tâm ........................................................................................... 7 

Các Đất nước Đầu tiên .................................................................................................................. 8 

Tôn trọng sự đa dạng và bao gồm tất cả mọi người ..................................................................... 8 

Dữ liệu .......................................................................................................................................... 8 

Phần 2. Trường hợp cho Sách lược Những Năm Đầu Đời .............................................................. 9 

Bằng chứng ........................................................................................................................................... 9 

Tình hình của các em như thế nào ...................................................................................................... 10 

Phần 3. Quan điểm của quý vị ......................................................................................................................... 11 

a. Cấu trúc đã đề xuất của Sách lược Những Năm Đầu Đời ..................................................... 11 

b. Tầm nhìn .............................................................................................................................. 11 

c. Các kết quả .......................................................................................................................... 12 

d. Các ưu tiên về chính sách .................................................................................................... 12 

e.  Các Nguyên tắc .................................................................................................................... 12 

f.  Cách thức dựa trên bằng chứng .......................................................................................... 13 

Phụ lục A ................................................................................................................................... 15 

Phụ lục B.................................................................................................................................... 16 

Tài liệu tham khảo………………………….…………………………………………………………………………………………..19 



 

3 

Lời nói đầu (Các Bộ trưởng) 

Tất cả các trẻ em đều xứng đáng có cơ hội có bước khởi đầu tốt nhất trong đời; cơ hội đạt được các 
mục tiêu và ước mơ của mình. 
 
Nước Úc nên có những hoài bão cùng nguyện vọng cao nhất đối với tất cả các em nhỏ, gia đình và 
người thân của các em. Sách lược Những Năm Đầu Đời sẽ ca ngợi những thành công của trẻ em Úc, 
nhận biết rằng có nhiều trẻ em vui vẻ và phát triển mạnh. Nước Úc sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn 
nữa và sẽ xây dựng trên những nền tảng tốt đẹp này để đảm bảo rằng không có trẻ em hay gia đình 
nào bị kìm hãm hoặc bị bỏ lại đàng sau. 
 
Những năm đầu đời là cơ hội để tạo ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của trẻ em, ý thức về bản 
sắc, sức khỏe và an sinh, học hành, an toàn và hạnh phúc của các em. Bước khởi đầu vững vàng 
trong những năm đầu đời sẽ làm tăng khả năng thành công có thể giúp trẻ em vững bước trong suốt 
cuộc đời. 
 
Sách lược Những Năm Đầu Đời sẽ là lộ trình đề ra sự hiểu biết chung về trẻ em và gia đình ở Úc cần 
những gì cần trong những năm đầu đời. Đây là lộ trình có thể giúp Chính phủ soạn thảo chính sách 
theo một cách tổng thể và đảm bảo chúng ta có chương trình làm việc chung để thúc đẩy các hành 
động của Chính phủ.  
 
Chúng tôi muốn củng cố tầm quan trọng của những năm đầu đời đối với đất nước bằng cách soạn 
thảo tầm nhìn để làm kim chỉ nam cho những nỗ lực của chúng ta trong cách chúng ta hỗ trợ các em 
trong 5 năm đầu tiên của các em, đồng thời tôn vinh tuổi thơ. Bằng cách tập trung vào những năm 
đầu đời, chúng ta bảo vệ và nâng cao an sinh cũng như kỹ năng của thế hệ kế tiếp. Điều này sẽ giúp 
trẻ em phát huy trọn tiềm năng và có ý nghĩa tích cực, rộng lớn hơn đối với cộng đồng, nền kinh tế 
và quốc gia chúng ta xuyên suốt các thế hệ hiện tại và tương lai. 
 
Chính phủ Liên bang cam kết hỗ trợ trẻ em trong những năm đầu đời. Chúng tôi đã đầu tư vào việc 
làm cho việc chăm sóc và giáo dục mầm non trở nên hợp lý hơn, tài trợ cho các nhóm vườn trẻ và 
thư viện đồ chơi mới, đồng thời cải cách Paid Parental Leave. Việc thành lập Đối tác Chính sách Phát 
triển và Chăm sóc Mầm Non sẽ thúc đẩy các chính sách và chương trình do cộng đồng lãnh đạo để 
hỗ trợ trẻ em của các Đất nước Đầu tiên. 
 
Hiện tại không có sách lược tổng thể nào của Liên bang để hỗ trợ những năm đầu đời ở Úc. Chúng 
tôi cam kết soạn thảo Sách lược Những Năm Đầu Đời của Liên bang để đề ra cách thức mới, tích hợp 
cho những năm đầu đời và ưu tiên cho an sinh, giáo dục và phát triển của trẻ em Úc. Sách lược này 
sẽ cải thiện sự phối hợp giữa các chương trình, tài trợ và khuôn khổ của Chính phủ Liên bang ảnh 
hưởng đến sự phát triển của các em nhỏ. 
 
Sách lược này sẽ có những ý kiến do quý vị đóng góp và sẽ đặt trẻ em và gia đình làm trung tâm 
trong thiết kế của sách lược. Sách lược này sẽ phản ánh vai trò quan trọng của gia đình và người nuôi 
dưỡng, họ hàng và văn hóa, và cộng đồng, cũng như một loạt các dịch vụ dành cho các em nhỏ, bao 
gồm giáo dục và chăm sóc các em nhỏ, các nhóm vườn trẻ và hỗ trợ về sức khỏe người mẹ. Chúng 
tôi rất muốn nhận được ý kiến của tất cả người dân Úc.  
 
Khi các thành viên trẻ nhất trong cộng đồng chúng ta phát triển, tất cả chúng ta đều có lợi. 

 

Bộ trưởng Rishworth        Bộ trưởng Aly  
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Quy trình tham khảo ý kiến  
 
Ngày kết thúc nhận văn bản về ý kiến: ngày 30 tháng 4 năm 2023. 
 
Email: earlyyearsengagement@dss.gov.au  
Bưu chính:  Early Years Strategy  

GPO Box 9820 
Department of Social Services 
Canberra ACT 2601 

 
Mọi thắc mắc: Mọi thắc mắc đều phải gửi tới earlyyearsengagement@dss.gov.au.  
 
Tài liệu tham luận này không phải là chính sách của Chính phủ. Tài liệu này sẽ định hình cách Chính 
phủ Liên bang hiểu cộng đồng Úc mong muốn điều gì đối với các em nhỏ của chúng ta (tầm nhìn), 
điều chúng ta muốn các em đạt được (kết quả) và điều chúng ta nên ưu tiên để đảm bảo kết quả tốt 
nhất cho tất cả trẻ em (các lĩnh vực cải cách ưu tiên).  
 
Việc tham khảo ý kiến cộng đồng về tài liệu tham luận này là cơ hội để hợp tác và chia sẻ quyền sở 
hữu Sách lược Những Năm Đầu Đời (Sách lược).  
 

 

  

mailto:earlyyears@dss.gov.au
mailto:earlyyearsengagement@dss.gov.au
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Công nhận Đất nước 
Chính phủ Liên bang thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của Đất nước trên khắp nước Úc nơi 
chúng ta quy tụ, sinh sống, làm việc và chỗ đứng. Chúng tôi ghi nhận tất cả những người trông coi 
truyền thống, các Trưởng lão của họ trong quá khứ, hiện tại và tương lai và chúng tôi bày tỏ lòng 
kính trọng đối với mối liên hệ liên tục của họ với nền văn hóa, cộng đồng, đất đai, biển và nước của 
họ. 

Phần 1. Giới thiệu  

Tài liệu tham luận  
Tài liệu tham luận này hỗ trợ quy trình nộp văn bản về ý kiến và bao gồm các câu hỏi để hướng dẫn 
văn bản về ý kiến. 
 
Soạn thảo Sách lược Những Năm Đầu Đời là cơ hội để thảo luận trên toàn quốc về những gì chúng ta 
muốn cho các em nhỏ và gia đình các em, và chúng ta nên hướng nỗ lực của mình vào đâu để đạt 
được những nguyện vọng này.  
 
Mặc dù mọi người đều có vai trò trong việc đảm bảo kết quả đầu đời tốt đẹp cho con em chúng ta, 
nhưng trọng tâm của tài liệu này và của Sách lược là về vai trò của Chính phủ Liên bang trong việc hỗ 
trợ trẻ em trong những năm đầu đời. Chúng tôi muốn nhận được ý kiến của cha mẹ, gia đình, người 
nuôi dưỡng và người chăm sóc, nhà giáo dục, chuyên gia mầm non và các chuyên gia khác về cách 
thức quốc gia sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em và gia đình ở khắp mọi nơi. 

Mục đích của Sách lược Những Năm Đầu Đời  
Sách lược này sẽ đề ra t tầm nhìn lâu dài cho trẻ em Úc và gia đình các em. Đây sẽ là lộ trình làm kim 
chỉ nam cho các chính sách và chương trình mầm non trên khắp Liên bang trong thập niên tới, cung 
cấp tầm nhìn về những gì nước Úc muốn đạt được cho các em và gia đình trong những năm đầu đời.  
 
Sách lược này sẽ là khuôn khổ cho hành động và cải cách. Mục đích là tạo ra cách thức tích hợp cho 
những năm đầu đời, bao gồm việc giảm thiểu các chương trình và khoản tài trợ riêng rẽ khắp các bộ 
của Chính phủ Liên bang cũng như tích hợp và phối hợp tốt hơn các chức năng. Điều này sẽ tăng 
thêm trách nhiệm đối với an sinh, giáo dục, sức khỏe (bao gồm sức khỏe tâm thần), sự an toàn và sự 
phát triển của trẻ em Úc.  

Cách thức để soạn thảo Sách lược Những Năm Đầu Đời  

Giao tiếp và tham khảo ý kiến của các bên liên quan 

Tham khảo ý kiến và giao tiếp với các bên liên quan sẽ giúp Chính phủ Liên bang hiểu cộng đồng Úc 
mong muốn những gì cho các em nhỏ, những gì tất cả chúng ta muốn các em đạt được và chúng ta 
nên ưu tiên điều gì để đảm bảo kết quả tốt nhất cho tất cả trẻ em.  
 
Mọi người sẽ có nhiều cơ hội khác nhau để đóng góp quan điểm, bao gồm các cuộc khảo sát ý kiến, 
quy trình công chúng nộp văn bản về ý kiến và tham gia các hội nghị bàn tròn. Đồng thời cũng sẽ có 
giao tiếp và tham khảo ý kiến tại địa phương với trẻ em và gia đình.  
 
Muốn biết thêm về các cơ hội khác để bày tỏ ý kiến của mình và cách ban tư vấn chuyên gia hướng 
dẫn việc soạn thảo Sách lược, quý vị có thể truy cập trang mạng Sách lược Những Năm Đầu Đời 
(https://www.dss.gov.au/families-and-children-programs-services/early-years-strategy).  
 

https://www.dss.gov.au/families-and-children-programs-services/early-years-strategy
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Phạm vi và những điều cân nhắc chính  

Năm năm đầu đời 

Sách lược này sẽ tập trung vào 5 năm đầu đời, bao gồm giai đoạn tiền sản. Mặc dù các giai đoạn 
chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời và các mốc phát triển tiếp tục diễn ra sau 5 tuổi cho đến 
những năm đi học, nhưng thời điểm này là thời điểm phát triển quan trọng giúp trẻ em chuẩn bị để 
đạt sự thành công suốt đời.  

Trọng tâm của Chính phủ Liên bang 

Tất cả các chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những năm đầu đời thông qua các 
chương trình và chính sách. Sách lược này sẽ tập trung vào vai trò của Liên bang và nhằm mục đích 
đem lại kết quả tối đa cho việc đầu tư của Liên bang cho những năm đầu đời.  
 
Đây sẽ là Sách lược của Liên bang vì giá trị cố hữu trong phạm vi quốc gia và sự đóng góp đáng kể 
của Liên bang cho những năm đầu đời bằng các chính sách và chương trình bao gồm nhiều lĩnh vực 
về sức khỏe, sự phát triển và giáo dục mầm non. Hiện nay, Liên bang có thể cải thiện cách thức trẻ 
em và gia đình được hỗ trợ trên khắp các bộ. Sách lược quốc gia sẽ tìm cách đảm bảo rằng tất cả trẻ 
em, dù sống ở đâu, đều được có những cơ hội như nhau để học tập, phát triển và trưởng thành.  

Tập trung vào việc phá vỡ tình trạng riêng lẻ 

Liên bang có liên quan đến mọi thứ từ các dịch vụ phổ quát dành cho tất cả các gia đình và trẻ em, 
hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình và trẻ em gặp phải những khó khăn đặc biệt và các biện pháp can 
thiệp cấp độ ba khi cần để giúp giải quyết các khó khăn nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho trẻ em 
trong những năm đầu đời.  
 
Liên bang tài trợ cho các chương trình an sinh và sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng như các dịch vụ y tế 
can thiệp sớm. Liên bang hỗ trợ hệ thống luật gia đình và các chương trình ngăn ngừa và ứng phó 
với nạn lạm dụng tình dục trẻ em và bạo hành gia đình và tình dục. Liên bang hỗ trợ tài chính trực 
tiếp cho các gia đình, bao gồm cha mẹ nghỉ phép có lương và các chương trình hỗ trợ gia đình và 
người nuôi dưỡng có con nhỏ. Thông qua tập hợp gồm các cơ chế tài trợ trực tiếp và gián tiếp, Liên 
bang nhắm mục đích giúp tất cả trẻ em có thể được sử dụng dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non 
chất lượng với chi phí phải chăng cũng như làm phong phú thêm môi trường học tập tại nhà thông 
qua các chương trình như nhóm vườn trẻ và thư viện đồ chơi. 
 
Ngoài các chương trình dành cho người dân nói chung, Liên bang đầu tư vào các biện pháp cải thiện 
sức khỏe, sự phát triển và giáo dục của trẻ em các Đất nước Đầu tiên để giảm bớt tình trạng bất lợi 
mang tính hệ thống và nhiều thế hệ. Ngoài ra còn có các chương trình hỗ trợ dành cho trẻ chậm 
phát triển hoặc khuyết tật, cũng như trẻ có nguy cơ bị thiệt thòi do phải di dời, nghèo khó hoặc trải 
qua sang chấn tâm lý.  
 
Nhiều chính sách và chương trình mầm non của Liên bang và khoản tài trợ của Liên bang được thực 
hiện khắp các bộ và cơ quan khác nhau. Cấu trúc này có xu hướng tạo ra các rào cản ngăn cản các tổ 
chức hợp tác với nhau và có thể cản trở nỗ lực của Liên bang nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho trẻ 
em và gia đình. Mặc dù đã có một số nỗ lực nhằm cải thiện việc cung cấp và điều phối dịch vụ trong 
những năm đầu đời, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chương trình Khởi đầu có Kết nối là ví dụ về 
sự hợp tác trên hai bộ - sức khỏe và giáo dục. Chương trình này giúp trẻ em Đất nước Đầu tiên nhận 
được sự hỗ trợ ổn định, toàn diện để giúp đáp ứng các mốc phát triển và học tập cần thiết để bắt 
đầu đi học suôn sẻ. 
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Các mối quan hệ với các Sách lược khác của Chính phủ Liên bang 

Sách lược này sẽ được xây dựng dựa trên, phù hợp với và khuếch đại các sách lược hiện tại của 
Chính phủ Liên bang khắp các bộ và các cam kết theo Thỏa thuận Quốc gia về San bằng Hố Ngăn 
cách bao gồm Sách lược Toàn quốc Mầm non Thổ dân và dân Đảo Torres Strait. Danh sách các Sách 
lược liên quan có trong Phụ lục A. Nhiều sách lược trong số các sách lược này tập trung vào các 
nhóm cụ thể và các vấn đề hoặc trải nghiệm cụ thể trong thời thơ ấu. 
 
Việc cân nhắc cách thức Liên bang kết nối với các sự hỗ trợ rộng lớn hơn trong những năm đầu 
đời sẽ là điều quan trọng  
Cộng đồng, gia đình, cha mẹ, người nuôi dưỡng và họ hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc 
hình thành những năm đầu đời. Các chính sách và chương trình của Liên bang nên kết nối tốt với 
nhau và hoạt động hiệu quả với sự hỗ trợ thời thơ ấu do những nơi khác cung cấp, bao gồm chính 
phủ tiểu bang và lãnh thổ. Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ chịu trách nhiệm về các dịch vụ tiền sản 
và sinh nở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các trường mầm non, hệ thống bảo vệ trẻ 
em và đảm bảo chất lượng các dịch vụ Chăm sóc và Giáo dục Mầm non (ECEC) cũng như cải tiến liên 
tục trong lĩnh vực này.  
 
Sự hợp tác hiệu quả và các hoạt động chính phủ và phi chính phủ phối hợp tốt ở cấp liên bang, tiểu 
bang và địa phương giúp tạo ra hệ thống mầm non hiệu quả. Ví dụ, hiện có một công việc hợp tác 
quan trọng đang được tiến hành giữa Liên bang và các Tiểu bang và Lãnh thổ, bao gồm Nội các Quốc 
gia giao nhiệm vụ xây dựng tầm nhìn dài hạn cho ECEC, tình trạng thiếu lực lượng lao động của ECEC 
và xác định các lĩnh vực ưu tiên có thể dẫn đến sự hợp tác chặt chẽ hơn về ECEC để cải thiện các kết 
quả.  
 
Sách lược này sẽ tập trung vào việc đem lại giá trị và tác động tối đa từ vai trò hỗ trợ của Liên bang 
cho những năm đầu đời. Sách lược này sẽ không tập trung vào các chính sách và chương trình của 
tiểu bang và lãnh thổ, nhưng có thể lưu ý các điểm giao nhau của chúng với các hoạt động của Liên 
bang. 

Các nghĩa vụ quốc tế  

Sách lược này sẽ thừa nhận và tôn trọng các cam kết của Chính phủ Liên bang thông qua Công ước 
Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Quyền Trẻ em, Tuyên ngôn LHQ về Quyền Người Bản địa và Tuyên ngôn 
LHQ về Quyền Người Khuyết tật. 

Dựa trên các điểm mạnh 

Sách lược này sẽ tập trung vào các điểm mạnh. Cách thức dựa trên các điểm mạnh trông cậy vào các 
nguồn lực và khả năng tích cực mà trẻ em, gia đình và cộng đồng có và sử dụng những nguồn lực và 
khả năng này. Sách lược này không tìm cách xác định một cách nào là đúng đắn để nuôi dạy và hỗ 
trợ trẻ em, thay vào đó, Sách lược này tìm cách đảm bảo rằng mỗi gia đình và cộng đồng có những gì 
cần thiết để họ thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.  

Đặt trẻ em và gia đình làm trung tâm  

Các trải nghiệm thời thơ ấu diễn ra trong bối cảnh gia đình. Sách lược này sẽ đặt trẻ em và gia đình 
làm trung tâm, dựa trên ý kiến, nhu cầu, sở thích, điểm mạnh, sự hiểu biết và năng lực của trẻ em và 
gia đình, đồng thời sẽ phản ánh phạm vi và sự đa dạng của các trải nghiệm, sở thích và sự đa dạng 
của trẻ em.  
 
Sách lược này sẽ thực sự ghi nhận và bao gồm ý kiến của trẻ em và tìm cách nắm bắt những ý tưởng 
và ý định của các em. Chúng tôi thừa nhận những mối kết nối giữa trẻ em, gia đình, họ hàng và cộng 
đồng, cũng như tầm quan trọng của các mối quan hệ đối ứng và quan hệ đối tác. Sách lược này sẽ 
coi trọng bối cảnh văn hóa và xã hội của trẻ em và gia đình các em.  
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Sách lược này sẽ tôn vinh những trải nghiệm và hoạt động thời thơ ấu. Những năm đầu đời không 
chỉ là thiết lập nền tảng đúng đắn cho tương lai mà còn cho hiện tại. Các em nhỏ phát triển mạnh 
trong các mối quan hệ gia đình yêu thương với nhiều cơ hội vui chơi, tình bạn và những trải nghiệm 
vui vẻ. 

Các Đất nước Đầu tiên 

Trẻ em thổ dân và dân đảo Torres Strait có quyền phát triển và trưởng thành khỏe mạnh, được các 
gia đình khăng khít và tự hào về văn hóa hỗ trợ. Bản sắc văn hóa, cấu trúc họ hàng và mối liên hệ 
được công nhận mạnh mẽ là những yếu tố bảo vệ cho sự an toàn, sức khỏe, an sinh và sự phát triển 
của trẻ em. Các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sang chấn giữa các thế hệ và các chính sách 
phân biệt đối xử kéo dài tình trạng bất lợi thường có nhu cầu phức tạp và rất cần các dịch vụ hỗ trợ 
và chữa lành có mục tiêu và chuyên sâu, an toàn và thân thiện về mặt văn hóa.  

Sách lược này sẽ xây dựng dựa trên cam kết của Chính phủ trong việc San bằng Hố Ngăn cách và 
Sách lược Giáo dục Mầm non Quốc gia dành cho Thổ dân và Dân đảo Torres Strait, nhằm mục đích 
liên kết và phối hợp giữa-nỗ lực của bộ toàn khắp toàn bộ chính phủ cũng như các hệ thống và lĩnh 
vực giáo dục mầm non. Đối tác Chính sách Phát triển và Chăm sóc Mầm non (ECPP) mới quy tụ các 
chính phủ Úc và đại diện của các Đất nước Đầu tiên để phát triển các khuyến nghị nhằm hỗ trợ trẻ 
em các Đất nước Đầu tiên trong những năm đầu đời và giúp người dân các Đất nước Đầu tiên hợp 
tác thực sự với các chính phủ để thúc đẩy các chính sách do cộng đồng lãnh đạo và các kết quả giáo 
dục mầm non toàn diện. ECPP đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ soạn thảo Sách lược này.  

Tôn trọng sự đa dạng và bao gồm tất cả mọi người  

Sách lược này sẽ bao gồm tất cả mọi người. Trẻ em khuyết tật hoặc bị các vấn đề về phát triển xứng 
đáng có những trải nghiệm tích cực và cơ hội để phát triển như tất cả trẻ em. Sách lược Người 
khuyết tật của Úc và Kế hoạch Hành động có Mục tiêu Mầm non của Úc đặt ra các hành động nhằm 
đảm bảo các em này được hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của các em. Sách lược này sẽ bổ sung 
cho những nỗ lực vừa nêu và sẽ được soạn thảo chặt chẽ với Sách lược Quốc gia về Chứng tự kỷ 
mới. 
 
Sách lược này sẽ công nhận rằng các gia đình ở Úc đa dạng về văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, khả năng, 
địa điểm và thành phần gia đình và điều này bao gồm cộng đồng LGBTIQA+. Sách lược này cũng sẽ 
công nhận trẻ em có thể sống với người nuôi dưỡng, họ hàng hoặc trong các hình thức chăm sóc 
khác, chẳng hạn như nuôi dưỡng tạm, chăm sóc nội trú nhà và chăm sóc tạm thế.  
 

Dữ liệu 
Tại Úc, chúng tôi có nguồn dữ liệu phong phú về trẻ em và gia đình có thể dùng để hướng dẫn các ưu 
tiên và hiệu năng của Sách lược. Những dữ liệu này bao gồm: 

• dữ liệu cấp độ dân số về sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ xã hội, thu nhập, nhà ở và sự an toàn 
của trẻ em, giống như dữ liệu tóm tắt trong báo cáo Trẻ em Úc năm 2022i của Viện Sức khỏe 
và An sinh Úc; 

• Cuộc kiểm kê dân số về Sự phát triển Đầu đời của Úc, là bộ tập hợp dữ liệu toàn quốc về sự 
phát triển của các em nhỏ vào thời điểm các em bắt đầu đi học toàn thời gian năm đầu tiên;  

• các cuộc nghiên cứu theo nhóm như Cuộc nghiên cứu theo chiều dọc về trẻ em Úc và Cuộc 
nghiên cứu theo chiều dọc về trẻ em bản địa; và 

• các dự án nghiên cứu liên kết dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết cụ thể toàn cuộc đời về các 
nhóm dân cư ở Úc, chẳng hạn như những dự án sử dụng dữ liệu của Dự án Tích hợp Dữ liệu 
Đa cơ quan (MADIP). 

https://www.abs.gov.au/about/data-services/data-integration/integrated-data/multi-agency-data-integration-project-madip/multi-agency-data-integration-project-madip-research-projects
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Sẽ có cơ hội sử dụng và cải thiện dữ liệu những năm đầu đời của trẻ em để đảm bảo các ưu tiên và 
chính sách của Sách lược đều có mục tiêu để đem lại tác động tối đa và các kết quả có thể đo lường 
được. 
 

Phần 2. Trường hợp cho Sách lược Những 

Năm Đầu Đời 

Bằng chứng  

Những năm đầu đời của trẻ em trước khi chào đời đến 5 tuổi, là khoảng thời gian thiết yếu cho sự 
phát triển. Trong khoảng thời gian này, các mối quan hệ , trải nghiệm và sự chăm sóc ban đầu mà 
các em nhận được tích cực định hình sức khỏe, học tập và bản sắc suốt đời. Trong vài năm đầu đời, 
não bộ phát triển nhanh hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác và hơn 1 triệu kết nối thần kinh mới 
sẽ được hình thành mỗi giây. Sau giai đoạn phát triển nhanh chóng này, các kết nối này sẽ giảm bớt 
thông qua quy trình gọi là cắt tỉa để các mạch não trở nên hiệu quả hơn và các mạch não phức tạp 
hơn có thể được xây dựng dựa trên các mạch đơn giản hơn trước đó. Tính linh hoạt của sự phát 
triển não bộ sớm có nghĩa là việc tác động đến cấu trúc não bộ đang phát triển của trẻ em sẽ dễ 
dàng và hiệu quả hơn là cài đặt lại một phần các mạch não trong những năm trưởng thànhii.  
 
Những trải nghiệm, mối quan hệ và môi trường tích cực trong những năm đầu đời (bao gồm giai 
đoạn trước khi chào đời) hỗ trợ việc phát triển và học tập, đồng thời giúp trẻ em đạt được thành 
công suốt đời về sức khỏe, sức khỏe tâm thần, trình độ học vấn, việc làm và các mối quan hệiii. Lý do 
là vì chúng tôi biết rằng dịch vụ chăm sóc tiền sản có chất lượng trong thời kỳ mang thai, và dịch vụ 
chăm sóc tiền sản đều đặn trong ba tháng đầu, có liên quan đến sức khỏe người mẹ tốt hơn trong 
thời gian mang thai, ít cần các biện pháp can thiệp hơn trong giai đoạn cuối thai kỳ và có các kết quả 
tích cực về sức khỏe của trẻ emiv.  
 
Can thiệp càng sớm càng tốt vào việc phát triển của trẻ em sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa và cải 
thiện tác động của biện pháp can thiệpv. 1000 ngày đầu đời (từ khi thụ thai, suốt thai kỳ và đến hết 
năm thứ hai) đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển. Đây là thời điểm có nhiều khả 
năng định hình các kết quả nhấtvi. Khi trẻ em lớn lên, việc đảo ngược tác động của những trải nghiệm 
bất lợi đầu đời và cải thiện quỹ đạo cuộc sống của trẻ có thể trở nên khó khăn hơnvii. Những khoảng 
cách trong thời thơ ấu tiếp tục trong suốt cuộc đời. Nếu khoảng cách xuất hiện và không san bằng 
đến khi trẻ lên 5 tuổi thì khoảng cách đó có thể sẽ tiếp tục tồn tại, đặc biệt là đối với trẻ em dễ bị tổn 
thương hoặc bị bất lợiviii. 
 
Bằng chứng về lợi nhuận từ đầu tư trong những năm đầu rất hùng hồn. Ví dụ: cuộc nghiên cứu của 
Access Economics vào năm 2010 đã phát hiện rằng giá trị có thể có được của lợi nhuận trong tương 
lai có thể nhận được nhờ can thiệp và phòng ngừa sớm là hơn 5,4 tỷ đô-la mỗi nămix. Theo bản báo 
cáo năm 2019 của Telethon Kids, mỗi năm chính phủ Úc chi 15,2 tỷ đô-la cho các dịch vụ khẩn cấp và 
cường độ cao vì các vấn đề lẽ ra có thể tránh bằng cách can thiệp sớmx.  
 
Ts. Kinh tế James Heckman đã cho thấy các chương trình mầm non chất lượng cao dành cho trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn có thể mang lại lợi nhuận từ $4 đến $16 cho mỗi $1 đã đầu tưxi. Chuộc 
nghiên cứu gần đây của ông về các chương trình mầm non toàn diện, chất lượng cao, từ lúc chào đời 
cho đến 5 tuổi dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã mang lại lợi nhuận từ đầu tư 13% cho mỗi 
trẻ em mỗi năm, qua các kết quả giáo dục, kinh tế, sức khỏe và xã hội tốt hơn.  
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Bản phân tích kinh tế do PricewaterhouseCoopers và The Front Project thực hiện vào năm 2019 đã 
xác định lợi nhuận $2 cho mỗi $1 đầu tư vào Giáo dục và Chăm sóc Mầm non chất lượng cao trong 
trọn cuộc đời trẻ emxii. 
 
Lợi ích bổ sung của việc đầu tư vào những năm đầu đời là các chương trình hỗ trợ kết quả tốt cho 
thời thơ ấu, chẳng hạn như Paid Parental Leave, khuyến khích các người cha tham gia nhiều hơn, 
cũng hỗ trợ việc tham gia lực lượng lao động, cải thiện an ninh kinh tế của phụ nữ. 
 

Tình hình của các em như thế nào  

Có nhiều trẻ em Úc từ lúc chào đời đến 5 tuổi ở Úc đều vui vẻ, khỏe mạnh và có các kết quả tổng thể 
tốt. Ở Úc có 1,5 triệu trẻ em từ 0-5 tuổi1, và nhiều em trong số các em này có những thứ cần thiết để 
các em có bước khởi đầu tuyệt vời trong đời. Điều này bao gồm việc được chăm sóc sức khỏe và có 
dinh dưỡng hợp lý, bảo vệ khỏi bị tổn hại, các cơ hội học tập mầm non và chăm sóc đáp ứng nhu 
cầu. Mặc dù mỗi năm có nhiều em bé chào đời hơn bao giờ hết trong lịch sử nước Úc, nhưng dân số 
Úc ngày có nhiều người già hơn và tỷ lệ người trẻ tuổi ít hơn và dự kiến sẽ tiếp tục giảm theo thời 
gian.xiii 
 
Tỷ lệ chủng ngừa đã khá hơn và đạt trên 94 phần trăm đối với trẻ em một tuổi và ít người mẹ hút 
thuốc hơn trong thời gian đang mang thaixiv. Chất lượng các dịch vụ ECEC đã liên tục nâng cao trong 
những năm gần đây, với 88 phần trăm trong số 15.000 dịch vụ ECEC đã được phê duyệt ở Úc đáp 
ứng hoặc vượt hơn Các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn quốcxv. 
 
Một tiêu chuẩn đánh giá dân số về sự phát triển thời thơ ấu do các giáo viên hoàn thành đối với tất 
cả trẻ em bắt đầu đi học mỗi ba năm, Cuộc kiểm kê dân số về Sự phát triển Mầm non của Úc (AEDC) 
đánh giá mức độ phát triển của trẻ em khi các em bắt đầu đi học. Cuộc kiểm kê xem xét sức khỏe thể 
chất, kỹ năng xã hội, sự trưởng thành về cảm xúc, kỹ năng đọc viết và làm toán sớm của trẻ em, cũng 
như khả năng giao tiếp và kiến thức tổng quát của trẻ em. Vào năm 2021 — theo AEDC gần đây nhất 
— 55 phần trăm trẻ em phát triển đúng hướng trên cả năm lĩnh vực. 
 
Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết một số trẻ em không có bước khởi đầu tốt nhất trong đời và đang bị 
tụt lại phía sau. Trong khi chỉ hơn một nửa số trẻ em đi đúng hướng trong tất cả các lĩnh vực vào 
năm 2021, gần 45 phần trăm trẻ em có nguy cơ hoặc dễ bị tổn thương về mặt phát triển về một 
hoặc nhiều lĩnh vực; và hơn một phần năm trẻ em (22 phần trăm) được đánh giá là dễ bị tổn thương 
về mặt phát triển ở ít nhất một lĩnh vựcxvi, có nghĩa là các em không ở vị trí chúng ta mong đợi đối 
với trẻ em khỏe mạnh và phát triển mạnh ở tuổi đó.  
 
Trên khắp nước Úc, nơi trẻ em sinh ra và lớn lên có thể ảnh hưởng đến các cơ hội thành công của 
các em trong những năm sau này. AEDC cho thấy sự phát triển của trẻ em trong các cộng đồng có 
hoàn cảnh khó khăn chỉ khá hơn đôi chút trong những năm gần đây và trong một số trường hợp còn 
bị thụt lùi. Trẻ em sống ở các thành phố lớn ít khi bị tổn thương về mặt phát triển trong các lĩnh vực 
AEDC hơn so với những trẻ sống bên ngoài các thành phố lớn, mặc dù khoảng cách này đã dao động 
từ năm 2009 đến năm 2021. 
 
Các kết quả AEDC cũng cho thấy rằng vào năm 2021, khoảng cách giữa các địa điểm-có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn nhất và các khu vực ít khó khăn nhất đã gia tăng trên tất cả các lĩnh vực, với 
trẻ em ở các địa điểm khó khăn hơn có nguy cơ dễ bị tổn thương về mặt phát triển cao gấp 2 đến 4,4 
lần, tùy thuộc vào lĩnh vực phát triển.xvii  

 
1 Con số này trích từ dữ liệu cuộc kiểm kê dân số năm 2021 và chỉ bao gồm trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Điều này có 
nghĩa là chỉ bao gồm trẻ em từ 0 tuổi cho đến ngày sinh nhật 5 tuổi. 



 

11 

 
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (đặc biệt là những trẻ có cha mẹ có trình độ học vấn chính thức thấp 
hơn hoặc có hoàn cảnh kinh tế xã hội gia đình và xóm giềng thấp hơn) thường dễ bị tổn thương hơn 
về mặt phát triển khi nhập họcxviii. 
 
Tương tự, một số nhóm có thường dễ gặp phải tình trạng dễ bị tổn thương hơn trong quá trình phát 
triển hơn - trẻ em thuộc các Đất nước Đầu tiên, trẻ em ở tỉnh lỵ và vùng hẻo lánh, trẻ em có nguồn 
gốc ngôn ngữ khác tiếng Anh và trẻ em khuyết tậtxix. Khoảng cách giữa trẻ em thuộc các Đất nước 
Đầu tiên và-trẻ em không thuộc các Đất nước Đầu tiên đã tăng lên 24,7 phần trăm trong các lĩnh vực 
phát triển nhận thức và ngôn ngữ. Trẻ em thường bị thiệt thòi về nhiều mặt hơn chỉ một dạng thiệt 
thòi. Ví dụ, trẻ em khuyết tật thường hay sống trong các hộ gia đình có thu nhập đơn lẻ (Sollis, 
2019); và các tỉnh lỵ và vùng hẻo lánh thường dễ bị thiệt thòi hơn về mặt kinh tế-xã hội (ABS, 2016). 
Nhiều loại tổn thương này kết hợp với nhau và khiến trẻ em và gia đình khó phát triển hơn nếu 
không được hỗ trợ phù hợp. 
 
Các trải nghiệm, kỳ vọng và chuẩn mực văn hóa trong nhà và cộng đồng chúng ta ảnh hưởng đến trẻ 
em khi các em tìm hiểu về thế giới. Ví dụ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi các thành kiến về giới tính mà gia 
đình, bạn bè, giáo dục và phương tiện truyền thông phổ biến đến các em. Định kiến và thành kiến 
giới tính cố hữu từ thời thơ ấu tiếp tục ảnh hưởng đến việc học tập trong suốt cuộc đời trẻ em, đồng 
thời tạo ra rào cản đối với các lựa chọn và cơ hội của cá nhân sau này trong cuộc sốngxx. Đặc biệt, 
điều này có tác động kép và bất lợi đối với các trẻ em gái, ngăn cản các em phát huy trọn tiềm năng 
của mình.  

Phần 3. Quan điểm của quý vị 
 
Phần tiếp theo mời trả lời cho các câu hỏi khác nhau. Quý vị có thể trả lời một số hoặc tất cả các câu 
hỏi hoặc cung cấp bất kỳ ý kiến phản hồi nào khác mà quý vị cho là có liên quan đến việc soạn thảo 
Sách lược này. Điều này sẽ đảm bảo Sách lược kết hợp càng nhiều tiếng nói càng tốt.  

a. Cấu trúc đã đề xuất của Sách lược Những Năm Đầu Đời  
Cấu trúc đã đề xuất của Sách lượcbao gồm tầm nhìn, kết quả, các ưu tiên về chính sách và chỉ dấu sẽ 
đánh giá mức độ thành công đối với từng kết quả và lĩnh vực cải cách ưu tiên. Chúng tôi đề xuất rằng 
các chỉ dấu sẽ được đặt ra sau khi đã thiết lập các ưu tiên về chính sách. Sơ đồ cấu trúc đã đề xuất có 
tại Phụ lục B. 

 
Các Kế hoạch Hành động Thực hiện sẽ được soạn thảo sau khi đã hoàn thiện Sách lược và sẽ đưa ra 
những việc sẽ được thực hiện để đáp ứng các cải cách ưu tiên. Khuôn khổ Kết quả và Đánh giá cũng 
sẽ được soạn thảo để theo dõi hiệu năng.  
 

CÂU HỎI 
1. Quý vị có nhận xét gì về cấu trúc đã đề xuất của Sách lược này?  

b. Tầm nhìn 
Tầm nhìn Sách lược này sẽ mô tả nguyện vọng và hoài bão của Chính phủ Liên bang đối với trẻ em 
trong những năm đầu đời. Tầm nhìn Sách lược này sẽ mô tả cách chúng ta muốn thế hệ người Úc 
tiếp theo trải qua 5 năm đầu đời như thế nào. Tầm nhìn sẽ dựa trên những gì chúng tôi nhận được 
từ cộng đồng Úc về những gì họ muốn đối với các em nhỏ ở Úc, đặc biệt là trong những năm quan 
trọng từ trước khi chào đời đến năm tuổi.  
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Lưu ý: tầm nhìn Sách lược dự kiến sẽ rộng hơn tầm nhìn lĩnh vực ECEC mà Chính phủ Liên bang đang 
soạn thảo với sự cộng tác của các Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ. Tầm nhìn Sách lược nên bao 
gồm các nguyện vọng của trẻ em trong tất cả các khía cạnh cuộc sống. 
 

CÂU HỎI 
2. Quốc gia chúng ta nên có tầm nhìn gì cho các em nhỏ tuổi nhất của nước Úc? 

c. Các kết quả 
Một kết quả nên mô tả những gì Sách lược này sẽ đạt được. Có các kết quả khác nhau mà trẻ em cần 
phải làm tốt trong cuộc sống. Sách lược này sẽ xác định các kết quả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 
quan trọng nhất để hỗ trợ những năm đầu đời. 
 
Loại kết quả mà Sách lược này có thể bao gồm có thể là những lời tuyên bố về việc trẻ em khỏe 
mạnh về thể chất và tinh thần, học tập và phát triển, được an toàn hoặc có ý thức tích cực về bản 
sắc. Đồng thời cũng có thể đề cập đến việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản hoặc có cơ hội tham gia các 
hoạt động xã hội và cộng đồng, thừa nhận văn hóa hoặc đảm bảo rằng những năm đầu đời bao gồm 
các gia đình khác nhau và nhu cầu của họ.  
 
Có nhiều yếu tố liên kết với nhau góp phần tạo nên các kết quả tốt trong những năm đầu đời. Câu 
hỏi này yêu cầu quý vị suy nghĩ về các kết quả nên được bao gồm trong Sách lược này. 
 
 

CÂU HỎI 
3. Tập hợp các kết quả khác nhau, quan trọng nhất cần được bao gồm trong Sách lược này là gì? 

d. Các ưu tiên về chính sách  
Để Sách lược có hiệu quả, điều quan trọng là xác định các lĩnh vực cụ thể (các ưu tiên về chính sách) 
mà Chính phủ nên dồn nỗ lực vào.  
 
Một lĩnh vực mà Chính phủ đã xác định là ưu tiên là Chính phủ Liên bang phải giải quyết và phá bỏ 
tình trạng riêng lẻ. Nếu không có cách thức có phối hợp, hợp nhất trong toàn Chính phủ, thì sẽ thiếu 
trách nhiệm và trách nhiệm giải trình chung cuộc đối với trẻ em Úc. Cách thức riêng lẻ cũng có nguy 
cơ bị trùng lặp về các chức năng, cạnh tranh nguồn lực không cần thiết và bỏ lỡ cơ hội cộng tác để 
cải thiện kết quả.  

Một số ưu tiên sẽ xuất hiện khi tầm nhìn và kết quả của Sách lược hình thành. Chúng tôi hoan 
nghênh những ý tưởng ban đầu về các ưu tiên cho Sách lược này. 
 

CÂU HỎI 
4. Những ưu tiên cụ thể nào về chính sách nên được bao gồm trong Sách lược này và tại sao?  
5. Liên bang có thể làm gì để cải thiện các kết quả cho trẻ em—đặc biệt là những trẻ em sinh ra hoặc 
lớn lên trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương và/hoặc thiệt thòi hơn?  
6. Quý vị nghĩ Liên bang có thể tập trung vào những lĩnh vực nào để cải thiện sự phối hợp và hợp tác 
để soạn thảo các chính sách dành cho trẻ em và gia đình? 

e. Các Nguyên tắc  
Một bộ nguyên tắc sẽ được soạn thảo để hướng dẫn chính sách và thực hiện theo Sách lược này.  
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Các nguyên tắc hướng dẫn có thể bao gồm những điều như đặt trẻ em và gia đình làm trung tâm, 
lắng nghe quan điểm của trẻ em và gia đình, và bao gồm các trẻ em và gia đình đa dạng. Các nguyên 
tắc này cũng có thể xem xét nhu cầu của trẻ em và gia đình trên toàn hệ thống dịch vụ và theo thời 
gian. 
 

CÂU HỎI 
7. Những nguyên tắc nào nên được bao gồm trong Sách lược này? 

f. Cách thức dựa trên bằng chứng  
Các nhà nghiên cứu và các người hành nghề đã đề ra nhiều khuôn khổ để hướng dẫn chính sách và 
thực hành trong những năm đầu đời. Các mô hình hoặc khuôn khổ này nêu bật cách các phần khác 
nhau trong cuộc sống trẻ em phối hợp với nhau để góp phần tạo nên các kết quả tích cực thời thơ 
ấu. Một số trong số những điều này được mô tả dưới đây. 
 
Mục đích của các khuôn khổ này tương tự nhau – đặt trẻ em làm trung tâm của mọi sự phát triển 
chính sách và thể hiện mối liên hệ lẫn nhau và các yếu tố quan trọng của sự phát triển thời thơ ấu. 
Những khuôn khổ này có thể giúp định hình Sách lược này. Các ví dụ bao gồm mô hình y tế công 
cộng, lý thuyết hệ thống sinh thái, khuôn khổ an sinh cho trẻ em và thanh thiếu niên của Liên minh 
Nghiên cứu Úc (the Nest) và khuôn khổ an sinh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). 
Thông tin thêm về các khuôn khổ ví dụ được liệt kê bên dưới. Điều quan trọng cần lưu ý là các khuôn 
khổ này không phải là nguồn bằng chứng và dữ liệu duy nhất sẽ được dựa vào. Sách lược này sẽ 
công nhận tầm quan trọng của các cơ sở tri thức của Thổ dân và Dân đảo Torres Strait, nhận ra rằng 
có những lỗ hổng trong bằng chứng và dữ liệu hiện tại, là ưu tiên chính theo Thỏa thuận San bằng 
Hố Ngăn cách hiện tại.  
 

• Mô hình y tế công cộng xác định các lĩnh vực nguy cơ trong quá trình phát triển của trẻ em 
và ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra bằng cách giải quyết nguy cơ đó. Mô hình 
này cung cấp các cấp độ hỗ trợ khác nhau, từ các dịch vụ phổ biến dành cho mọi người đến 
các dịch vụ nhắm đối tượng cẩn thận. Các dịch vụ toàn cầu bao gồm những thứ như hệ 
thống giáo dục và y tế của chúng ta; các dịch vụ có mục tiêu (hoặc thứ cấp) bao gồm các 
chính sách như cha mẹ nghỉ phép; và các dịch vụ cấp ba giải quyết các vấn đề cấp bách như 
bảo vệ trẻ emxxi.  

 

• Lý thuyết hệ thống sinh thái do Urie Bronfenbrenner đề ra cho thấy sự phát triển của trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, bao gồm từ môi trường trực tiếp của trẻ em, 
thông qua gia đình, cộng đồng và cho đến ảnh hưởng của xã hộixxii.  
 

• Nest khái niệm hóa vui vẻ là sáu lĩnh vực liên kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau để giúp trẻ em 
phát triển mạnh trong thời thơ ấu và phát huy trọn tiềm năng khi lớn lên. Để có sức khỏe tối 
ưu, trẻ em cần được đáp ứng các nhu cầu của mình trong cả sáu lĩnh vực, theo mô hình sinh 
thái dựa trênxxiii của Bronfenbrenner.  
 

• OECD có hai khuôn khổ chính để đánh giá về an sinh. Đầu tiên là mô hình an sinh tổng quát 
cân nhắc các trải nghiệm và điều kiện sống đa dạng của mọi người và được xây dựng xung 
quanh ba thành phần, bao gồm an sinh hiện tại, sự bất bình đẳng về kết quả an sinh và các 
nguồn lực cho an sinh trong tương lai (Hình 1). Khuôn khổ thứ hai gần đây hơn do OECD đề 
ra là mô hình đầy hoài bão nhằm xác định các khía cạnh trong cuộc sống trẻ em cần được đo 
lường để theo dõi tình trạng an sinh của các em tốt nhất (Hình 1). Khuôn khổ này tập trung 
vào ý tưởng rằng trẻ em có thể vừa tận hưởng tuổi thơ vui vẻ, vừa phát triển các kỹ năng và 
khả năng giúp các em chuẩn bị cho tương laixxiv.  
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Hình 1 

 

 
 
 

Hình 2 
 

Khuôn khổ Đánh giá An sinh Trẻ em Mang tính Hoài bão OECD 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂU HỎI 
8. Có lỗ hổng nào trong các khuôn khổ hiện tại hoặc kết quả nghiên cứu hoặc bằng chứng khác cần 
được xem xét để soạn thảo Sách lược này không? 
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Phụ lục A – các sáng kiến có liên quan của Chính phủ Liên bang  

Chính phủ Liên bang có một loạt các sách lược, sáng kiến và cải cách, tương tác với những năm đầu 
đời bao gồm những tài liệu dưới đây: 
 
Giáo dục và Chăm sóc Trẻ thơ (ECEC): 

• Rà soát Khuôn khổ Chất lượng Toàn quốc (NQF) cam kết tranh cử về chi phí giữ trẻ rẻ hơn 
cho các gia đình lao động – thực hiện các thay đổi đối với Luật Toàn quốc và Quy định Toàn 
quốc Đối với Dịch vụ Chăm sóc và Giáo dục và hướng dẫn cho ngành 

• Cuộc điều tra của Ủy ban Năng suất về Ngành Giữ Trẻ 
• Thỏa thuận Cải cách Trường mầm non 2022-2025 
• Định hìnhTương lai Chúng ta: Sách lược Lực lượng Lao động Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em 

Toàn quốc – xây dựng kế hoạch thực hiện và các cam kết thúc đẩy lực lượng lao động ECEC – 
bao gồm các khóa học TAFE miễn phí, chương trình Y Care Careers 

Khuyết tật: 
• Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021-2031 
• Sách lược Toàn quốc về Chứng Tự kỷ 

Đất nước đầu tiên: 
• Đối tác Chính sách Phát triển và Chăm sóc Mầm non 2022 
• Kế hoạch Tăng cường Phát triển Lĩnh vực Chăm sóc Trẻ nhỏ 
• Sách lược Toàn quốc về Thời thơ ấu Thổ dân và dân Đảo Torres Strait Thỏa thuận Toàn quốc 

về San bằng Hố Ngăn cách 
Sức khỏe và An sinh 

• Kế hoạch Hành động Toàn quốc cho Sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên 2020-2030 
• Sách lược Toàn quốc về An sinh và Sức khỏe Tâm thần Trẻ em 
• Kế hoạch Hành động Sách lược Toàn quốc về Rối loạn Phổ Rượu ở Thai nhi (FASD) 2018-

2028 
• Thỏa thuận Toàn quốc về Ngăn ngừa Tự tử và Sức khỏe Tâm thần  
• Sách lược Y tế Ngăn ngừa Toàn quốc 2021-2030 
• Khuôn khổ An sinh Ngân khố 
• Sách lược Toàn quốc để Đạt được Bình đẳng Giới tính 

Sự an toàn: 
• Kế hoạch Toàn quốc về Chấm dứt Bạo hành đối với Phụ nữ và Trẻ em 2022-2032 
• An toàn và được hỗ trợ: Khuôn khổ Toàn quốc về Bảo vệ Trẻ em của Úc 2021-2031 
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Phụ lục B – Cấu trúc đã đề xuất của Sách lược Những Năm Đầu Đời  
Sơ đồ này mô tả tổng quát về cấu trúc Sách lược Những Năm Đầu Đời đã đề xuất, lưu ý rằng số 
lượng kết quả và các ưu tiên chính sách vẫn chưa có quyết định. Có một số yếu tố thiết kế chính bao 
gồm: 

- Tầm nhìn – đề ra thông tin tuyên bố bao quát và đầy cảm hứng cho Sách lược này 

- Các Kết quả – đặt ra những thay đổi dự kiến ngắn hạn và dài hạn khi thực hiện Sách lược này 

- Các Ưu tiên Chính sách – các lĩnh vực trọng tâm trong Sách lược được coi là có nhiều khả 
năng có tác động tích cực nhất đến các kết quả 

- Các Chỉ dấu – các tiêu chuẩn đánh giá cho thấy nếu đang tiến dần để đạt được các kết quả 
theo kế hoạch 

- Các Nguyên tắc – các quy tắc và hướng dẫn để định hướng và đưa ra quyết định theo Sách 
lược này 

- Bằng chứng – thông tin đã đánh giá và thử nghiệm để hỗ trợ định hướng của Sách lược này 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Các chỉ dấu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tầm nhìn

(Các) Kết quả

Các Ưu tiên
về Chính sách

(Các) Kết quả

Các Ưu tiên
về Chính sách

(Các) Kết quả

Các Ưu tiên
về Chính sách

Bằ ng chứ ng 

Cằ c Nguyê n tằ c 

Cằ c Chỉ  dằ u 
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Cách thức đã đề xuất của Kế hoạch Hành động Thực hiện 

Kế hoạch Hành động Thực hiện đã đề xuất sẽ mô tả cách thức Sách lược sẽ được thực hiện và sẽ bao 
gồm các kế hoạch hành động chi tiết và sẽ được củng cố bởi khuôn khổ để đánh giá mức độ hiệu quả 
của Sách lược này. 

 

 

 

 

  

(Các ) Kế hoạch 
Hành động Thực 

hiện

Ưu tiên về 
Chính sách 1

Các kế hoạch 
hành động có 
mục tiêu

Ưu tiên về 
Chính sách 2

Các kế hoạch 
hành động có 
mục tiêu

Ưu tiên về 
Chính sách 3

Các kế hoạch 
hành động có 
mục tiêu

Các Kết quả và Khuôn khổ Đánh giá 
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