Chào mừng quý vị đến Trường Mẫu Giáo Niên Khóa 2017-18!
Con quý vị phải được 5 tuổi vào hay trước ngày 31 tháng Tám, 2017 mới được ghi danh.
Ghi danh cho trẻ tại trường được chỉ định bắt đầu vào ngày 1 tháng Ba, 2017.
Bắt đầu học mẫu giáo là một bước quan trọng. Chúng tôi vui mừng giúp cho quý vị và con quý vị có kinh nghiệm tốt cũng
như cho các giáo viên sẽ là đối tác của quý vị trong năm sắp đến. Xem dưới đây để biết những điều cần BIẾT và THỰC
HIỆN để ghi danh, và những gì cần MANG THEO đến trường con quý vị sẽ đến học.
Quý vị cần BIẾT và THỰC HIỆN những gì?
Xác định nơi con mình sẽ vào mẫu giáo.
 Dùng công cụ trực tuyến tại www.gcsnc.com và bấm vào “Tìm Trường” dưới thẻ Các Trường Học hay Phần Kết Nối
Nhanh. Làm theo hướng dẫn trực tuyến.
 Nếu quý vị không có Internet thì xin gọi số (336) 370-8303.
Chuẩn bị giấy tờ để ghi danh.
 Điền vào Đơn Xin Ghi Danh đính kèm
 Điền vào Tờ Dữ Liệu Học Sinh đính kèm
 Lấy Mẫu Chuyển Đánh Giá Sức Khỏe North Carolina đính kèm cho lần khám trẻ khỏe mạnh của con 5 tuổi của quý
vị và yêu cầu bác sĩ/nhóm chăm sóc sức khỏe của trẻ điền vào mẫu. (Phải chắc chắn là con quý vị cũng được khám thị
lực và thính lực nữa.)
 Yêu cầu bác sĩ/nhóm chăm sóc sức khỏe của con quý vị cung cấp hồ sơ chủng ngừa cập nhật của trẻ. (Xem trang 2 để
biết danh sách các chủng ngừa cần thiết.)
 Xem bên dưới để biết các loại giấy tờ khác cần mang đến trường khi quý vị ghi danh.
Cần MANG THEO những gì đến trường tiểu học được chỉ định của trẻ.
GIẤY TỜ ĐƠN XIN
BẰNG CHỨNG CƯ NGỤ
Thâu thập và mang theo (các) mục nêu trong A, B, C, D, E HAY F dưới
& GIẤY KHAI
đây.
SINH
Giấy tờ của quý vị phải có tên và địa chỉ của cha mẹ hay người giám
hộ được tòa chỉ định của trẻ.
Đơn Ghi Danh đã điền A. Hóa đơn điện nước trong vòng 30 ngày qua
 Hóa đơn khí đốt, nước hay điện (không chấp nhận hóa đơn điện
VÀ
thoại và truyền hình cáp)
HOẶC
Tờ Dữ Liệu Học Sinh B. Hợp đồng thuê hay mướn nhà
đã điền
HOẶC
C. Bằng lái/thẻ căn cước tiểu bang (từ Sở Xe Động Cơ) VÀ thẻ ghi
VÀ
danh cử trị
HOẶC
Giấy Khai Sinh có
D. Bằng lái/hoặc thẻ căn cước tiểu bang VÀ ghi danh xe
Chứng Nhận của Trẻ
HOẶC
E. Bằng lái/thẻ căn cước tiểu bang VÀ thư từ hãng làm kiểm chứng địa
chỉ (phải in trên giấy tiêu đề của hãng)
HOẶC
F. Bằng lái/thẻ căn cước tiểu bang HAY thẻ ghi danh cử tri VÀ thẻ
Medicaid
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BÁO CÁO ĐÁNH
GIÁ SỨC KHỎE *

Mẫu Chuyển Đánh
Giá Sức Khỏe NC đã
điền
VÀ
Hồ sơ chủng ngừa
(chích ngừa) từ bác
sĩ/nhóm chăm sóc
sức khỏe của trẻ.
* Phải nộp các loại
giấy tờ này trong
vòng 30 ngày sau khi
bắt đầu học.

Giải Đáp cho Một Số Thắc Mắc Thường Hỏi
Làm để nào để lấy một bản có chứng nhận của giấy khai sinh của con tôi?

Liên lạc Danh Sách Chứng Thư tại quận hay tiểu bang trẻ sinh
ra. Nếu trẻ sinh tại Quận Guilford thì gọi số (336) 641-7556.
Lấy hồ sơ chủng ngừa của trẻ ở đâu?
Quý vị có thể lấy một bản từ nhóm chăm sóc sức khỏe của trẻ. Những lần chủng ngừa do luật pháp tiểu bang đòi hỏi bao
gồm:
 4 hay 5 liều bạch hầu-uốn ván-ho gà (Diphtheria-Tetanus-Pertusis, hay DTP)/DTaP (liều sau cùng phải
vào/sau sinh nhật lần 4)
 3 hay 4 liều tê bại (liều sau cùng vào/sau sinh nhật lần 4)
 2 liều sởi* (phải chích liều 1 vào/sau khi trẻ được 12 tháng)
 2 liều quai bị* (phải chích liều 1 vào/sau khi trẻ được 12 tháng)
 1 liều sởi Đức* (phải chích vào/sau khi trẻ được 12 tháng)
 3 liều viêm gan B (phải chích liều sau cùng sau khi trẻ được 5 tháng)
 2 liều thủy đậu (phải chích liều đầu tiên vào/sau khi trẻ được 12 tháng)
Nếu gia đình tôi đang trong giai đoạn chuyển trường thì sao?
 Nếu gia đình quý vị không có nơi cư ngụ lâu dài thì trẻ có một số quyền hạn giáo dục theo lập pháp liên bang.
Lấy các mẫu và thông tin tại mỗi trường hay Văn Phòng Chỉ Định Học Sinh (120 Franklin Blvd., Greensboro,
NC).
Phải điền vào Chứng Thư Học Sinh Chuyển Trường cho từng trẻ. Nếu có thắc mắc, xin liên lạc văn phòng Dịch Vụ Vô Gia
Cư và Chuyển Trường theo số (336) 621-4001.
Có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
 Đến mạng lưới www.gcsnc.com (dưới Thẻ “Kết Nối Nhanh”, bấm vào “Ghi Danh cho Trẻ Học.”)
 Tải Ứng Dụng Các Trường Quận Guilford để tìm hiểu thêm về khu học và trường con quý vị sẽ đi học.
 Gọi cho Văn Phòng Chỉ Định Học Sinh CCS theo số (336) 370-8303.
Tôi cần làm gì khác không?
 Điền các mẫu khác do nhà trường của trẻ cung cấp. Khi quý vị nộp giấy tờ cho văn phòng nhà trường, trường
sẽ cung cấp cho quý vị các mẫu khác về đi xe buýt, giữ trẻ sau giờ học (nếu có sẵn tại địa điểm đó), và những
thông tin cụ thể khác của nhà trường.
 Tham dự bất cứ hoạt động “Chào mừng đến mẫu giáo” nào được tổ chức tại trường của trẻ.
 Xem trang đính kèm để biết cách thức quý vị có thể chuẩn bị con mình vào mẫu giáo.
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Cách Thức Giúp Trẻ Sẵn Sàng Vào Mẫu Giáo
Trương mẫu giáo đã thay đổi theo năm tháng và có năm lãnh vực tập trung chánh khi nói đến mức sẵn sàng (được trình
bày dưới đây). Có muốn biết thêm không? Tham gia vào trang Facebook “Năm Điều Kỳ Diệu - Quận Guilford” để biết
thông tin chính xác, hợp thời có thể giúp vào mẫu giáo.
Phương Pháp Chơi & Học

Khuyến khích trẻ xem, muốn biết, và nêu thắc mắc. Giúp trẻ tìm giải đáp cho các thắc mắc trong sách vở, báo
chí, internet hay thư viện, hay bằng cách thử làm.

Thể hiện sự quan tâm đến trò chơi của con—nói về điều đó hay tham gia chơi. Nêu câu hỏi và giới thiệu
một số ý tưởng mới. Thí dụ, nếu trẻ đang chơi trò tiệm tạp hóa thì dùng các hộp thức ăn cũ và ghi “giá” thức ăn lên
hộp. Quý vị có thể cắt giấy ra để làm tiền, và “mua” các món tại tiệm.
Phát Triển Cảm Xúc & Giao Tiếp Xã Hội

Nói về tình bạn và cách trở thành bạn tốt. Dạy con quý vị cách hòa đồng với người khác: “Chúng ta hãy cùng
nhau dọn bàn ăn. Ba/mẹ sẽ lấy dĩa. Con có thể lấy nĩa được không?”

Nói về các cảm giác với con. Nói về một số cách người ta có thể cảm thấy khi có điều gì xảy ra: “Ông rất vui
khi con vẽ hình cho ông” hay “Anh con giận khi con lấy đồ chơi của anh ấy.”
Sức Khỏe & Phát Triển Thể Chất

Cho trẻ dùng nhiều thức ăn lành mạnh, và chỉ trẻ dọn sạch những chỗ bị đổ loang. Quý vị có thể yêu cầu trẻ
giúp với thói quen giờ giấc ăn uống. Chỉ cho con cách cởi và mặc quần áo và dùng dây kéo và nút. Cho trẻ có đủ thời
gian để tự mặc quần áo.

Khuyến khích trẻ thử các thử thách mới, như leo trèo, đá, bắt và ném bóng. Chơi các trò chơi tích cực với
các quy định như bóng đá hay trò đuổi bắt. Nói về sức khỏe và an toàn, và chỉ cho con cách dùng hành vi lành mạnh
và an toàn—rửa tay, nắm tay ở nơi đông người, và nhiều thứ khác.

Cho con ngủ nhiều mỗi đêm (nên ngủ từ 10 đến 12 giờ).
Phát Triển Ngôn Ngữ & Giao Tiếp

Luôn trò chuyện với con dự bị mẫu giáo của mình. Lắng nghe, nêu và giải đáp các thắc mắc. Dùng thêm các
từ mới.

Cố gắng đọc truyện có tranh mỗi ngày. Đọc các từ hay tạo một số từ. Nói về các bức hình và nêu thắc mắc về
câu chuyện. Đọc lại những truyện ưa thích và các loại sách khác nhau.

Khuyến khích trẻ viết, dùng giấy và viết chì/viết sáp. Khen ngợi nỗ lực của con dù một số nét có thể không
giống chữ mà trẻ đang cố viết.

Dù ngôn ngữ quý vị nói tại gia là gì, hãy tiếp tục sử dụng ngôn ngữ này tại gia và trong cộng đồng của quý
vị. Học hai ngôn ngữ rất tốt để phát triển trí não của trẻ!
Phát Triển Nhận Thức

Khuyến khích sự quan tâm và trí tò mò của trẻ. Mượn sách từ thư viện về những điều trẻ quan tâm như thể
thao, côn trùng, siêu anh hùng hay hoa cỏ. Chia sẻ sự quan tâm với trẻ, và nói về những điều quý vị thấy thích thú.
Cho trẻ biết rằng quý vị thấy học cũng rất vui!

Tận dụng kinh nghiệm miễn phí. Đến thư viện, viện bảo tàng, nhà thờ, trường học, công viên hay ngay cả
doanh nghiệp địa phương để gia đình xem và tham gia nhạc, mỹ thuật, kịch và khiêu vũ miễn phí.

Đếm và đánh giá những điều theo lề thói hàng ngày. Nêu thắc mắc khuyến khích trẻ đếm, so sánh, và dự
đoán. (Thí dụ: “Hãy đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đậu trên đường này.” “Còn bao nhiêu xe nữa sẽ đậu hết con
đường này? Điều gì xảy ra nếu có một chiếc xe thật lớn đến đây?”
Nguồn tham khảo: Nền Tảng cho Học Tập & Phát Triển Sớm của North Carolina
Phấn Đấu.Xuất Sắc.Thành Tựu
Theo luật pháp liên bang, Các Trường Học Quận Guilford quản lý tất cả chương trình giáo dục, hoạt động việc làm và nhập
học mà không kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, màu da, tuổi tác, phục vụ quân đội, tình trạng tàn tật
hay giới tính, ngoại trừ khi miễn trừ thích hợp và được luật pháp cho phép. Tham khảo Chánh Sách Môi Trường Không Kỳ
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Thị của Ban Giáo Dục AC để biết tuyên văn đầy đủ. Xin chuyển thắc mắc hay than phiền cho Viên Chức Tuân Hành của Trường
Học Quận Guilford, 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336.370.2323. Mọi cơ sở của Trường Học Quận
Guilford, cả giáo dục và thể thao, đều là môi trường học tập không thuốc lá
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