Đăng ký mẫu giáo
trực tuyến cho năm
học 2020-21 hiện
đang mở!
Chúng tôi rất mong được chào đón
học sinh mẫu giáo mới trong năm học 2020-21!

Ai:

Các trẻ mẫu giáo đang gia tăng - trẻ em sẽ
được năm tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9
năm 2020 và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi nào: Bắt đầu từ ngày 07 tháng 4, hoàn thành đăng
ký trực tuyến trên trang web của trường mới
của con quý vị. Khi các trường GCPS đã mở
cửa trở lại, các trường tiểu học của chúng tôi
sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động để chào
đón và giới thiệu các học sinh mẫu giáo mới
đến trường mới của họ. Định kỳ kiểm tra trang
web của nhà trường trong tương lai của con
quý vị để cập nhật vào các hoạt động này.
Địa Điểm: Truy cập trang web của trường để đăng ký
trực tuyến. Nếu bạn không bíết con mình sẻ đi
trường nào, truy cập trang "Tra cứu trường
học" của chúng tôi trực tuyến tại:
http://bit.ly/GCPSSchoolLocator

Tại sao: Hoàn tất đăng ký trực tuyến sẽ giúp giáo viên
dạy con của bạn sẵn sàng chào đón học sinh
mẫu giáo mới vào ngày đầu tiên đến trường
Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020. (Tìm trực
tuyến các ngày lịch quan trọng khác cho năm
học 2020 - 21.)
Cách thức: Mới trong năm nay, phần lớn quá trình đăng
ký, bao gồm cả việc tải lên các tài liệu cần thiết
để đăng ký, sẽ được hoàn thành trực tuyến.
Hầu hết các tệp đính kèm tài liệu (PDF, JPG,
DOC, PNG, v.v.) đều tương thích. Giới hạn
kích thước tệp là 2 MB. Các gia đình không
thể có được các tài liệu tiêm chủng và /
hoặc sàng lọc theo yêu cầu do tình huống
COVID-19 sẽ được cung cấp thêm thời gian
để có được các tài liệu đó nhưng nên tiếp
tục và bắt đầu quá trình đăng ký trực tuyến.
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Sẵn Sàng Cho Lớp Mẫu Giáo

Quí vị có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con em. Thực sự, con của quí vị cháu đã được học từ khi mới sinh và bạn
đã được dạy từ những giây phút đầu tiên! Sau đây là một số gợi ý để chuẩn bị cho con của bạn học tiểu học vào mùa thu tới:
• Dành thời gian để đọc với trẻ em của quí vị mỗi ngày.
Ghiên cứu cho biết rằng thường xuyên đọc lớn giúp hiểu sự
hiểu biết và làm tăng vốn từ vựng của trẻ. Trẻ sẽ học được
rằng các quyển sách rất thú vị và muốn chính mình sẽ đọc.
Khi đọc (và đọc lại) các quyển sách yên thích, yêu cầu con em
sử dụng hình ảnh để kể lại các câu chuyện. Mở rộng câu
chuyện bằng cách hỏi “điều gì xảy ra nếu...” Cũng vậy, đến
thư viện mượn sách miễn phí. Giúp trẻ làm thẻ thư viện của
chính mình và tự mượn sách.
• Sử dụng trò chuyện để xây dựng từ ngữ của trẻ.
Thông qua hội thoại hàng ngày, tiếp xúc với con bạn từ mới
và nói chuyện về những từ có nghĩa. Đối với một từ không
quen thuộc, giải thích nó một cách thân thiện với một từ quen
thuộc, giới thiệu một từ không quen thuộc với ý nghĩa tương
tự. Liên quan từ mới để trải nghiệm cá nhân của con bạn cũng
hỗ trợ phát triển vốn từ vựng.
• Tìm cơ hội dạy trẻ các số và chữ viết. Kết hợp chúng thành
một trò chơi. Ví dụ, đếm tất cả con chó và người trong buổi đi
dạo công viên. Yêu cầu trẻ tìm các số và mẫu tự trong các
bảng hiệu. Giúp con em học các mẫu tự của bảng chữ cái
theo thứ tự hoặc không. Sử dụng các mẫu tự bằng nam châm
hoặc các mẫu tự trên bìa cứng để đánh vần tên hoặc các từ
quen thuộc khác. Thực hành sao chép và chữ viết.
• Giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát và trò chuyện quan
trọng. Trong công việc lặt vặt, nói chuyện về những gì bạn
xem và làm ở bưu điện, cửa hàng tạp hóa, hoặc ngân hàng.
Chia sẻ những câu chuyện gia đình. Tận dụng tối đa thời gian
trên đường. Chỉ ra từ ngữ và ký hiệu trên dấu hiệu. Hỏi con
bạn để tìm các chữ cái và các con số trên bảng, biển và biển
số xe. Hát những bài hát với nhau. Giữ cuốn sách yêu thích
trong xe.
• Chơi các trò chơi vần điệu, hát những bài hát, những giai
điệu cổ phần nhà trẻ, và thưởng thức vần điệu và lặp đi
lặp lại những cuốn sách. Tất cả những người giúp con bạn
phát triển kỹ năng học chữ từ nhỏ. Những từ gieo vần giúp trẻ
nhận biết âm thanh và âm tiết, kỹ năng trẻ cần khi họ đang
học tập để nghe được các từ mới.
• Khuyến khích tình yêu tự nhiên của trẻ mẫu giáo đối với
việc học bằng những lời khen. Ghi nhận óc tìm tòi và làm việc
chăm chỉ của trẻ.
• Chuẩn bị cho con của bạn trải nghiệm cách học tập cả
ngày xa nhà, đặc biệt là nếu
con của bạn chưa tham gia
chương trình Pre-K chính
thức. Mùa hè là thời gian tốt
để giúp con bạn quen với lịch
trình có cấu trúc hơn, trường
học và

2020 Kindergarten Registration Brochure –Vietnamese

dành thời gian với những người chăm sóc khác.
• Đặt kỳ vọng đối với hành vi học thích hợp. Học sinh mẫu
giáo thích di chuyển và học viên nhiệt tình muốn chia sẻ
những gì họ đang học tập. Tuy nhiên, cũng có nghĩa là học khi
di chuyển và khi chia sẻ. Hãy chắc chắn rằng con bạn hiểu
tầm quan trọng của quy tắc lớp học sau đây, và biết rằng bạn
mong đợi hành vi tốt trong suốt ngày học.
• Khuyến khích các hoạt động liên quan đến việc chia sẻ,
chờ đến lượt, lắng nghe, làm theo các hướng dẫn, và tham
gia trong các cuộc đàm thoại. Việc trẻ chơi và chia sẻ với các
trẻ khác cũng giúp hình thành các kỷ năng giao tiếp xã hội
quan trọng, sẽ được sử dụng trong suốt ngày học.
• Sử dụng các hoạt động hàng ngày để giúp con bạn phát
triển các kỹ năng vận động tinh. Bất cứ khi nào trẻ em sử
dụng cả hai tay để hoàn thành một hoạt động, chúng đang làm
việc với các kỹ năng vận động tinh sẽ giúp chúng trở thành
những nhà văn thành thạo ở trường. Xây dựng với LEGO, xâu
chuỗi ngũ cốc trên một sợi, chơi với Play-Doh và cắt bằng kéo
an toàn cho trẻ em sẽ giúp con bạn học viết! Khuyến khích
con bạn vẽ và viết bằng bút chì, bút màu, bút đánh dấu, sơn
ngón tay, phấn trên vỉa hè, thậm chí trong cát hoặc bột.
• Hãy để con bạn giúp công việc nhà, chẳng hạn như phù
hợp với vớ, cho thú cưng ăn, hoặc đặt bàn. Hãy để con bạn
giúp đỡ với công thức nấu ăn đơn giản trong nhà bếp hoặc
làm việc trong sân.
• Dạy con quý vị giải quyết các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn
như đi vệ sinh mà không có sự giúp đỡ, rửa tay, thổi mũi, cho
ăn, buộc giày, đan và quần áo. Cho đến khi con của bạn buộc
được dây giày, hãy cân nhắc giày thể thao trượt hoặc có các
dây buộc khác vào những ngày học.
• Khuyến khích các thói quen lành mạnh, chẳng hạn dùng
thức ăn giàu dinh dưỡng, nghỉ ngơi đủ, ngủ đúng giờ, và luôn
vận động thể chất.
• Theo dõi thời gian màn hình nếu con bạn xem TV hoặc sử
dụng máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số khác. Các chương
trình giáo dục và trò chơi điện tử cung cấp những cơ hội học
tập quan trọng. Tuy nhiên, họ không thể thay thế cho "mặt thời
gian" với các thành viên gia đình và người chăm sóc. Điều đó
nói rằng, biết cách sử dụng máy tính, chuột và bàn phím là
những kỹ năng quan trọng mà bạn và con bạn có thể luyện
tập cùng nhau. Giúp con bạn có những lựa chọn tốt khi lựa
chọn các chương trình truyền hình. Giới hạn lượng TV mà
anh ta xem.
• Khuyến khích con của bạn để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc
của mình về việc bắt đầu mẫu giáo.
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Những điều cần biết Khi Con Quí Vị là Học Sinh Mẫu Giáo

Các chuyên gia trong lãnh vực lứa tuổi đầu đời cho chúng ta biết rằng các trẻ năm tuổi thường có những đặc điểm và
khả năng chung. Dĩ nhiên mỗi đứa trẻ khác nhau, do đó con của quí vị mới trong độ tuổi mẫu giáo có thể đã thể hiện các
đặc điểm và các kỷ năng hoặc đã đạt một vài kỷ năng và chưa thể hiện các kỷ năng khác. Điều đó tuyệt đối bình thường.
Mẫu giáo là thời gian để học hỏi rất nhiều điều và giáo viên của con quí vị có mặt tại đây để hỗ trợ quí vị và con em! Bạn
có thể giúp con bạn thực hành những kỹ năng quan trọng để con bạn được chuẩn bị tốt cho lớp mẫu giáo. Là giáo viên
đầu tiên, quí vị có thể hỗ trợ học tập!
Mẫu giáo mới thường xuyên ...

Một đứa trẻ thường đến trường với những kỹ năng ...

• Có người học háo hức và tò mò.

• Biết rằng ngày học bao gồm nhiều hoạt động, thời gian
nghe và thời gian làm việc.

• Các hoạt động thể chất và tham gia chơi cả cấu trúc và phi cấu
trúc, một mình và với các trẻ khác.
• Có phải quan tâm đến những câu chuyện, sách, vần điệu, hình
ảnh, trò chơi và các bài hát.

• Thưởng thức chơi giàu trí tưởng tượng, nhưng có thể phân biệt
giữa cuộc sống thực và tưởng tượng.

• Tìm hiểu bằng cách làm, quan sát, bắt chước, điều tra, kiểm
tra, và khám phá.

• Thể hiện hành vi học thích hợp, kể cả khi

sử

dụng một "tiếng nói bên trong", khi phải chờ
cho một lần lượt, và làm thế nào để
chia sẻ với bạn bè.

đợi

• Ngồi và tích cực lắng nghe 10
phút hoặc nhiều hơn tại một
thời điểm.

• Ứng phó với lời khen ngợi và quy tắc nhất quán.

• Xác định hình dạng cơ bản
(2D và 3D hình dạng).

• Có phải trở nên độc lập hơn và muốn làm cho sự lựa chọn của

• Biết nhiều chữ cái bằng mắt, cả chữ hoa và chữ thường.

riêng mình.

• Có một khoảng chú ý ngày càng tăng nhưng cần thay đổi các
hoạt động thường xuyên.

• Thích nói chuyện và có thể thưởng thức là trung tâm của sự
chú ý.

• Phát triển tình bạn với đồng nghiệp và thể hiện sự đồng cảm và
hiểu biết bằng cách cố gắng để an ủi và giúp đỡ người khác.
• Hãy thử chiến lược cả hai quen thuộc và mới để giải quyết một
vấn đề.

• Đặt câu hỏi và tìm kiếm thông tin mới.
• Có thể quản lý cảm xúc và xử lý các
tình huống xã hội độc lập hơn.

• Viết một số chữ cái, ví dụ những người trong tên của cô, cầm
bút chì hoặc bút chì một cách chính xác.
• Nhận diện một số âm thanh thư.
• Hiểu rằng các chữ cái tạo thành các từ, các từ tạo ra các câu,
và các câu được cách nhau bởi dấu cách in. Biết rằng các từ in
từ trái sang phải và trên xuống dưới.
• Làm theo hướng đa bước.
• Đàm phán trong câu hoàn chỉnh trong một giọng nói dễ hiểu.
• Sắp xếp các đối tượng theo các thuộc tính như màu sắc, hình
dạng và kích thước.

• Sử dụng các giác quan để tìm hiểu về thế giới xung quanh
mình.

• Nhận biết các con số và đếm đến 20 theo thứ tự.
• Sử dụng vật liệu để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ban đầu để
thể hiện bản thân.
• Có thể sắp xếp các câu chuyện hoặc sự kiện quen thuộc.
Giáo viên của con mình chào đón bạn như là một đối tác tích cực trong việc giáo dục con em. Đây chỉ là một vài cách để
tham gia:
• Giữ thông tin về các sự kiện của trường và lớp. Đọc các
• Đăng ký cho Cổng Phụ Huynh cho an toàn và bảo mật
bản tin và báo cáo về nhà. Nhìn để liên lạc thường xuyên từ
truy cập thông tin quan trọng về sự nghiệp học tập của con
giáo viên qua email, vào các trang của giáo viên, hoặc trong
em mình, 24/7. Tới www.gcpsk12.org và vào tab phụ huynh
túi sách của con bạn. Kiểm tra trang web của trường và
ở đầu trang. (Một khi bạn đăng ký con của bạn cho mẫu
trang web của khu học chánh để biết thông tin cập nhật
giáo trực tuyến, tài khoản của Cổng Phụ Huynh được kích
• Tham dự hội nghị cha mẹ và giáo viên để thảo luận về sự
hoạt!)
tiến bộ của con em mình.
• Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giúp đỡ tại nhà, sử dụng
• Biết những người lớn làm việc với con của bạn hàng
tài nguyên được đưa lên trang web học tập sớm của huyện
ngày, bao gồm giáo viên, hiệu trưởng, quản trị viên khác,
và trên tài khoản Pinterest của huyện.
nhân viên văn phòng, cố vấn, nhân viên phòng khám, nhân
viên phục vụ quán cà phê, lái xe buýt và những người khác.
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Những gì bạn cần cho đăng ký trực tuyến
Các gia đình không thể có được các tài liệu tiêm chủng và / hoặc sàng lọc theo yêu cầu do tình
huống COVID-19 sẽ được cung cấp thêm thời gian để có được các tài liệu đó nhưng nên tiếp tục và
bắt đầu quá trình đăng ký trực tuyến.
• Con của bạn! Con của bạn sẽ hoàn thành hồ sơ Nhập học
Mẫu giáo và tham gia vào các hoạt động khác vào ngày
đăng ký. Rất quan trọng là con của bạn tham gia vào ngày
thú vị này.
• Các văn bản chính thức xác nhận ngày tháng năm sinh.
Ví dụ như bản gốc giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký ngày
sinh, các đơn chính thức của tiểu bang hay liên bang có
ngày tháng năm sinh, hoặc sổ thông hành. Phụ huynh có thể
yêu cầu giấy khai sinh cho trẻ sinh tại Georgia thông qua
dịch vụ ROVER của tiểu bang có tính lệ phí.
(http://gta.georgia.gov/rover).
• Giấy xác nhận thường trú tại khu vực nhập học theo
tuyến. Nhà trường yêu cầu bằng chứng về việc thường trú
tại khu vực nhập học theo tuyến. Quí vị phải xuất trình hóa
đơn dịch vụ tiện ích (không tính hóa đơn điện thoại) VÀ một
trong các giấy tờ sau: hợp đồng mua nhà chính thức, hợp
đồng thuê nhà, hồ sơ hoàn thuế thu nhập gần đây nhất,
phiếu trả lương hiện hành, hóa đơn hay giấy thuế đất ngụ cư
hiện hành, chứng thư bảo đảm quyền sở hữu hiện hành hay
khế ước chuyển nhượng quyền lợi hiện hành, hợp đồng mua
nhà hiện hành, hay giấy báo hiểm chủ sở hữu nhà hiện hành.
Giấy này phải bao gồm địa chỉ giống với hóa đơn dịch vụ tiện
ích đi kèm. Trường hợp ngoại lệ: Một hợp đồng không có địa
chỉ có thể được chấp nhận nếu đi kèm hai hóa đơn dịch vụ
tiện ích (không tính hóa đơn điện thoại) với cùng địa chỉ trong
khu vực nhập học theo tuyến. Hợp đồng mua bán nhà chưa
chính thức sẽ không được chấp nhận (contingency contract).
Nếu quí vị sinh sống cùng với bạn bè hay người thân trong
gia đình và cần biết thông tin về
việc xác nhận địa chỉ
hiện tại của quí vị, liên hệ
với nhà trường. (Một
danh sách các số điện

thoại trường học có sẵn trên trang web Kindergarten
Registration.)
•Giấy chứng nhận tiêm chủng Georgia. Theo luật tiểu bang,
Giấy chứng nhận hợp lệ Georgia tiêm chủng (Sở Công Form
Health # 3231) hoặc một Affidavit công chứng Miễn Tôn giáo
(Sở Mẫu sức khỏe cộng đồng # 2208, có sẵn từ trường) là yêu
cầu ghi danh. Giấy chứng nhận chích ngừa phải do phòng y tế
hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị điền đầy đủ. Một
mẫu hợp lệ số 3231 phải được đánh dấu bằng "Ngày hết hạn"
hoặc "Hoàn tất Trường học" (Chứng chỉ được đánh dấu bằng
"Ngày hết hạn" hết hạn vào ngày được chỉ định. Chứng chỉ
hiện tại phải được nộp trong vòng 30 ngày hết hạn). Một
trường hợp miễn trừ y tế, nếu áp dụng, phải được lưu ý trong
Mẫu # 3231 với ngày hết hạn.
• Các bằng chứng về tầm nhìn, thính giác, nha khoa, và
sàng lọc dinh dưỡng thu được trong năm qua. Thông tin
này phải có trên Mẫu Georgia hiện tại # 3300 (rev. 2013), có
sẵn từ sở y tế hoặc bác sĩ và nha sĩ của bạn và được ghi trong
vòng 12 tháng qua. Thư từ các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ
thích hợp và giấy chứng nhận ngoài tiểu bang có thể chấp
nhận được, nếu hoàn thành trong vòng 12 tháng qua và đóng
dấu vào mẫu đơn của tiểu bang.
•Bằng chứng của người có thẩm quyền đăng ký. Những
người sau đây được ủy quyền ghi danh cho học sinh: cha mẹ
(tự nhiên hoặc nuôi dưỡng), người giám hộ hợp pháp, ông bà
có giấy uỷ quyền thực hiện hợp lệ cho việc chăm sóc trẻ vị
thành niên, người chăm sóc con với Bản Khai Chứng Minh
Người chăm sóc Gia đình hợp lệ, hoặc cha mẹ nuôi một cơ
quan nhà nước.
• ID ảnh. Người đăng ký học sinh phải có giấy tờ tùy thân.
Việc nhận dạng này có thể bao gồm giấy phép lái xe, thẻ căn
cước của tiểu bang, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hình ảnh
chính thức khác, chẳng hạn như thẻ căn cước nhận được
thông qua cơ quan chính phủ hoặc lãnh sự quán chính thức.
• Số an sinh xã hội của đứa trẻ. Luật của tiểu bang yêu cầu
các trường yêu cầu số này vào lúc ghi danh. Học sinh sẽ được
ghi danh, ngay cả khi số này không được cung cấp. Tuy nhiên,
phụ huynh sẽ được yêu cầu ký vào giấy miễn trừ.

THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁC PHÒNG Y TẾ TẠI GWINNETT
Kiểm tra http://www.gnrhealth.com/locations/để biết giờ hoạt động.
Các buổi trình chiếu của trường được cung cấp như một dịch vụ đi bộ tại các trung tâm y tế ở Buford,
Lawrenceville, và Norcross. Gia đình nên đến ít nhất một giờ trước khi trung tâm đóng cửa để đảm bảo họ có đủ
thời gian để hoàn thành công việc giấy tờ.
Norcross Health Center
Lawrenceville Health Center
Buford Health Center
5030 Georgia Belle Ct.
455 Grayson Hwy. (Suite 300)
2755 Sawnee Ave.
In Norcross
In Lawrenceville
In Buford
770-638-5700
770-339-4283
770-614-2401
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