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Kansas dẫn đầu thế giới trong sự thành công của mỗi học sinh.
Sửa đổi tháng 5 năm 2021

Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Kansas đã đặt ra tầm nhìn
giáo dục cho chương trình Kansans Can của chúng tôi:
Kansas dẫn đầu thế giới về thành công của mỗi học sinh.
Tầm nhìn giáo dục này đòi hỏi một hệ thống giáo dục
chú trọng nhiều hơn vào trẻ em, trong đó cung cấp hỗ
trợ và nguồn lực để mang lại thành công cho mỗi học
sinh, và đòi hỏi tất cả mọi người phải làm việc cùng nhau
để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Sẵn Sàng Học Mẫu
Giáo là một trong năm kết quả đầu ra có thể đo lường
được, và sẽ thúc đẩy Kansas hướng đến tầm nhìn này bởi
những trải nghiệm thời thơ ấu đặt nền tảng cho trẻ học
tập thành công trong tương lai. Cảm ơn quý vị vì đã đóng
góp vai trò quan trọng trong việc học tập và phát triển
cùng con em mình.
Trân trọng cảm ơn tổ chức W.K. Kellogg Foundation vì đã
hỗ trợ gây quỹ ban đầu cho dự án này.

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da,
nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, hoặc tuổi tác trong các chương trình và hoạt
động của Sở, và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng Đạo Sinh Nam và
các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác. Người có tên dưới đây đã được chỉ định
để trả lời những thắc mắc liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử: Tổng
Cố Vấn Sở Giáo Dục Bang Kansas (KSDE), Văn Phòng Tổng Cố Vấn, KSDE, Tòa Nhà Văn
Phòng Landon State, 900 S.W. Jackson, Suite 102, Topeka, KS 66612, (785) 296-3201.
This publication was made possible by grant number 90TP0078. Its contents are
solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official
view of the United States Department of Health and Human Services, Administration
of Children and Families.
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Các gia đình thân mến,
Xin chúc mừng! Con quý vị sẽ sớm bước vào mẫu giáo — một khoảng
thời gian thú vị với cả gia đình!
Cuốn cẩm nang này cung cấp thông tin về các chủ đề quan trọng dưới đây, để có thể giúp con quý vị
chuẩn bị sẵn sàng nhập học mẫu giáo:
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Trẻ em có bắt buộc phải đi học mẫu giáo không?_______________________________________________
Các yêu cầu về chuyên cần khi học mẫu giáo là gì?______________________________________________
Các yêu cầu về độ tuổi ghi danh vào lớp mẫu giáo là gì?________________________________________
Những giấy tờ cần thiết để ghi danh lớp mẫu giáo là gì?_________________________________________
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Chuyển Tiếp Vào Mẫu Giáo ���������������������������������������������������������������������� 7
Ages & Stages Questionnaires® (Bảng Câu Hỏi Về Độ Tuổi & Giai Đoạn)
(ASQ-3 và ASQ: SE-2)_____________________________________________________________________________ 7
Các Tiêu Chuẩn Học Tập Mầm Non Kansas ���������������������������������������������������� 9
Câu hỏi bổ sung quý vị có thể có ��������������������������������������������������������������� 13
Danh Sách Kiểm Tra Khi Nhập Học Mẫu Giáo ������������������������������������������������� 15
Nguồn Thông Tin �������������������������������������������������������������������������������� 17
Khu học chánh của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin về trải nghiệm cụ thể của con quý vị ở
trường mẫu giáo. Việc xây dựng mối quan hệ với giáo viên và trường học của trẻ có thể giúp làm phong
phú thêm trải nghiệm và thành công của trẻ.
Nếu quý vị cần thêm hỗ trợ như tìm khu học chánh tại khu vực của quý vị, tìm hiểu thêm về các yêu
cầu của tiểu bang, hoặc muốn biết thêm các nguồn lực gắn kết gia đình, xin vui lòng liên hệ với chúng
tôi theo:
Đường Dây Trợ Giúp 1-800-CHILDREN
Quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan
đến việc nuôi dạy con trẻ. Nhận lời khuyên khách
quan về việc làm cha mẹ 24/7 bằng tiếng Anh và
tiếng Tây Ban Nha, cùng nhiều ngôn ngữ khác.
z Gọi số 1-800-332-6378
z Tải về ứng dụng di động “1800CHILDRENKS”
z Gửi email hoặc nhắn tin đến
1800CHILDREN@kcsl.org
z Truy cập trang mạng 1800CHILDRENKS.org

Trung Tâm Tài Nguyên Thông Tin Dành
Cho Phụ Huynh Kansas
www.ksdetasn.org/kpirc
(866) 711-6711

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas
www.ksde.org
(785) 296-3201

GIÁO DỤC MẦM NON Ở KANSAS

Các giáo viên mầm
non trên khắp Kansas
rất hào hứng và sẵn
sàng trợ giúp con quý
vị đạt được thành
công ở trường học.
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Sẵn Sàng Học Mẫu Giáo là gì?
Việc sẵn sàng học mẫu giáo bắt đầu
từ lúc trẻ lọt lòng và diễn ra trong suốt
những năm đầu đời của trẻ. Với tư cách
là phụ huynh (người chăm sóc chính
của trẻ, có thể là hoặc không là cha mẹ
ruột của trẻ), quý vị là giáo viên đầu tiên
của trẻ. Mỗi môi trường quý vị tạo ra
đều là một môi trường học tập. Những
bài học và trải nghiệm quý vị dạy cho
trẻ sẽ theo trẻ trên con đường học tập
suốt đời. Sẵn sàng đến trường là kết
quả của những năm học tập đầu đời.

“

Việc trẻ sẵn sàng đến trường liên quan
đến nhiều khía cạnh hơn là chỉ bản thân
trẻ. Theo nghĩa rộng nhất, sẵn sàng đến
trường là việc liên quan đến con trẻ, gia
đình, những môi trường đầu đời, trường
học và các cộng đồng. Không có trẻ nào
sinh ra bẩm sinh là đã sẵn sàng hoặc
không sẵn sàng đi học. Các kỹ năng và
quá trình phát triển của trẻ chịu nhiều ảnh
hưởng từ gia đình và thông qua các tương
tác của trẻ với những người khác và môi
trường trước khi trẻ đi học.”

Tài trợ

con
Môi trường
giáo dục

gia đình

Hỗ trợ hệ
thống

cộng
đồng

chính
sách

Sẵn sàng đến trường là một nền
tảng thiết yếu giúp trẻ đạt được
thành tích và thành công học tập
trong tương lai. Những năm trước
khi bước vào lứa tuổi mẫu giáo sẽ
ảnh hưởng đến thành công trong
tương lai của trẻ. Cung cấp cho
trẻ các bữa ăn tốt cho sức khỏe,
hoạt động thể chất và tình cảm
lành mạnh, cũng như trò chuyện
thường xuyên, tối đa với trẻ đều
giúp đảm bảo trẻ có được các kỹ
năng giúp em thành công.

— Nguồn: Maxwell, K., & R.M. Clifford. 2004. Nghiên
Cứu Đánh Giá: Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng Đến
Trường. Trẻ Nhỏ 59 (1): 42-46.
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Thông Tin Nhập Học Mẫu Giáo
Trẻ em có bắt buộc phải đi
học mẫu giáo không?

Các yêu cầu về chuyên cần
khi học mẫu giáo là gì?

Luật pháp tiểu bang Kansas không yêu cầu trẻ
em phải đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, hầu hết trẻ
em ở Kansas đều đi học mẫu giáo khi đủ tuổi.
Cha mẹ là người quyết định gửi (hoặc không gửi)
con đi học mẫu giáo.

Khi bước vào học mẫu giáo, trẻ cần phải đi học
đều đặn. Điều luật K.S.A. 72-3120 của Kansas bắt
buộc cha mẹ phải có trách nhiệm yêu cầu trẻ đã
đủ 7 tuổi và trẻ mà họ chịu trách nhiệm chăm sóc
đi học liên tục cho đến khi trẻ tròn 18 tuổi hoặc
đến khi trẻ nhận được bằng tốt nghiệp trung học
hoặc chứng chỉ của Chương Trình Phát Triển Giáo
Dục Phổ Thông (GED).

“

Các gia đình đôi khi cân nhắc việc hoãn ghi
danh cho trẻ có ngày sinh gần với ngày giới
hạn độ tuổi học mẫu giáo, hoặc vì họ nghĩ
rằng trẻ cần lớn thêm chút nữa.
Nghiên cứu cho thấy việc trì hoãn cho trẻ
học mẫu giáo không dẫn đến khác biệt đáng
kể trong các kỹ năng học tập của trẻ trong
vài năm đầu đi học. Đồng thời, việc đợi trẻ
lớn hơn không nhất thiết khiến trẻ sẵn sàng
hơn khi không có các biện pháp can thiệp để
giải quyết các mối lo ngại về phát triển.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những trẻ lớn
tuổi hơn các bạn cùng lớp có thể dẫn đến
tăng nguy cơ phải đối mặt với các thách
thức xã hội hoặc hành vi trong thời kỳ thanh
thiếu niên.”
— Nguồn: Phòng Khám Mayo Clinic Năm 2019

Trẻ không có trách nhiệm phải sẵn sàng học mẫu
giáo, mà đó là trách nhiệm của hệ thống giáo dục
phải chuẩn bị sẵn sàng để chào đón và đáp ứng
nhu cầu của từng trẻ một cách có chủ đích và
phù hợp.

Các khu học chánh đều có chính sách dành cho
các trường hợp nghỉ học “có lý do” và “không có
lý do”. Hãy liên hệ với học khu tại địa phương của
quý vị để biết các yêu cầu cụ thể của địa phương,
hoặc nếu quý vị có thắc mắc về việc vắng mặt.

Các yêu cầu về độ tuổi ghi
danh vào lớp mẫu giáo là gì?
Những trẻ đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31
tháng 8 của năm học và là cư dân của Kansas đều
hội đủ tiêu chuẩn được đi học mẫu giáo tại các
trường công lập ở Kansas (theo điều luật K.S.A.
72-3118 của Kansas). Nếu quý vị chuyển đến
Kansas từ một tiểu bang khác, và con quý vị đã đi
học mẫu giáo trước khi quý vị chuyển đến, thì trẻ
hội đủ tiêu chuẩn được đi học mẫu giáo ở Kansas.
LƯU Ý: Nếu trẻ đã hoàn tất chương trình mẫu
giáo ở một trường mẫu giáo được công nhận ở
một tiểu bang khác, và do đó, trẻ đã sẵn sàng học
lớp một, thì trẻ vẫn có thể ghi danh vào lớp một ở
Kansas ngay cả khi trẻ không đáp ứng yêu cầu về
độ tuổi của Kansas.

Quý vị có thể xem (các) quy chế của Kansas trên mạng tại:
http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html
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Những giấy tờ cần thiết để ghi danh lớp mẫu giáo là gì?
NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ GHI DANH VÀO MẪU GIÁO:
z Giấy Khai Sinh
Nếu con quý vị sinh ra ở Kansas, quý vị có thể xin bản sao giấy khai sinh của trẻ tại Sở Thống Kê
Dân Số Kansas qua thư tín, thư ưu tiên, mạng Internet, điện thoại, đến tận nơi không cần hẹn
trước, hoặc qua fax. Gọi đến đường dây 1-877-305-8315, hoạt động 24 giờ, bảy ngày một tuần,
365 ngày một năm. Có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha. Một cách khác là truy cập vào trang
mạng của cơ quan này tại: https://www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html
LƯU Ý: Nếu con quý vị sinh ra ở một tiểu bang khác, và quý vị không chắc phải liên lạc với ai để
xin bản sao giấy khai sinh của trẻ, Sở Thống Kê Dân Số Bang Kansas có thể cung cấp
thông tin đó cho quý vị. Xin vui lòng liên hệ với cơ quan này theo thông tin được chia sẻ
ở đoạn trên.

z Hồ Sơ Chủng Ngừa (Tiêm Chủng)
Luật Chủng Ngừa Tiểu Bang Kansas yêu cầu trẻ phải chích ngừa các loại vắc-xin sau để được nhập
học:
Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà (DTap/Tdap)
Bại Liệt (IPV/OPV)
Sởi, Quai Bị và Rubella
Viêm Gan A và B
Bệnh Trái Rạ (bệnh thủy đậu)
Những học sinh chưa được chủng ngừa đầy đủ và trước đây chưa xin giấy miễn trừ chủng ngừa
vì lý do tôn giáo hoặc y tế có thể không được nhập học. Trẻ sẽ tiếp tục không được nhập học cho
đến khi trẻ tiêm đủ số liều vắc-xin của các loại chủng ngừa hoặc cung cấp được giấy miễn trừ hoặc
trì hoãn chủng ngừa được phê duyệt y tế (theo điều luật K.S.A. 72-6262 của Kansas).
LƯU Ý: T Chứng Chỉ Chủng Ngừa Của Kansas có liệt kê các yêu cầu cụ thể về thời gian giãn cách
giữa các liều vắc-xin. Quý vị có thể xem tài liệu này trực tuyến tại https://www.cdc.gov/
vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent-shell.html. Hãy kiểm tra với bác sĩ của quý
vị hoặc nhân viên dịch vụ y tế của học khu hoặc sở y tế công cộng của quận để biết các
yêu cầu hiện hành.
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z Yêu Cầu Khám Sức Khỏe (thể chất)
Kansas
Luật pháp Kansas yêu cầu TẤT CẢ học sinh
dưới 9 tuổi lần đầu nhập học một trường ở
Kansas phải cung cấp cho nhà trường kết
quả khám sức khỏe của trong vòng 90 ngày
kể từ khi học sinh ghi danh vào trường. Phải
thực hiện khám sức khỏe trong vòng 12
tháng trước khi học sinh nhập học.
LƯU Ý: Khi kết thúc thời hạn 90 ngày cho
phép để hoàn tất yêu cầu khám
sức khỏe, học khu có thể không
tiếp nhận học sinh đến trường
cho đến khi học sinh hoàn tất việc
khám sức khỏe và cung cấp kết
quả cho nhà trường. Nhiều trường
học và cộng đồng cung cấp dịch
vụ sàng lọc kiểm tra sức khỏe
miễn phí trong các tháng hè. Hãy
kiểm tra với học khu hoặc sở y tế
quận tại khu vực của quý vị để biết
thêm thông tin.

z Các Biên Bản Đồng Ý
Quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào các biên
bản đồng ý vì nhiều lý do, trong đó bao
gồm biên bản cho phép con quý vị tham
gia một chuyến đi thực tế, được chụp ảnh,
hoặc có thể là cho phép nhà trường ghi lại
học bạ. Trường của trẻ sẽ giải thích về mỗi
biên bản đồng ý. Với tư cách là phụ huynh
hoặc người giám hộ, quý vị sẽ quyết định có
đồng ý với từng yêu cầu hay không.
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Chuyển Tiếp Vào Mẫu Giáo
Xây Dựng Mối
Quan Hệ Hợp Tác
với Giáo Viên của
Trẻ:
Trở thành một phần trong quá
trình giáo dục của trẻ bắt đầu
từ khi trẻ lọt lòng và không
dừng lại khi trẻ học mẫu giáo!
Hãy làm quen với các giáo viên
và nhân viên trường học của
trẻ. Thường xuyên trao đổi về
những điều trẻ đang thực hiện,
học tập, những mặt vượt trội
của trẻ và những mặt trẻ cần
được giúp đỡ nhiều hơn. Quý
vị mang đến những thông tin
quan trọng giúp có được một
năm học mẫu giáo hứng khởi
và thành công. Phần dưới đây
bao gồm các lời khuyên hữu ích
giúp quý vị tích cực tham gia
giáo dục trẻ.

Giúp trẻ chuyển tiếp vào mẫu giáo:
Như quý vị đã biết, đi mẫu giáo là một bước quan trọng. Nếu
có thể, các nỗ lực giúp trẻ chuyển tiếp vào mẫu giáo nên bắt
đầu vào mùa xuân trước khi trẻ chính thức nhập học mẫu giáo.
Hầu hết các trường đều tổ chức một ngày (tham quan trường
mẫu giáo) để quý vị đưa trẻ đến thăm thú và tìm hiểu thêm về
trường.
Các mục tiêu của nỗ lực giúp trẻ chuyển tiếp vào mẫu giáo của
quý vị nên bao gồm:
z Để trẻ và bản thân quý vị làm quen với giáo viên, lớp học và
trường học.
z Tạo cơ hội cho giáo viên làm quen với trẻ và lên kế hoạch
hiệu quả hơn trước khi trẻ trở thành một thành viên của
lớp học.
z Tạo cơ hội làm quen với giáo viên mới, lớp học và chính
sách và thủ tục của nhà trường, cũng như bạn cùng lớp sau
này của trẻ và cha mẹ của các bạn.
Tham gia buổi tham quan trường mẫu giáo là cách dễ dàng để
có thể hoàn thành các mục tiêu giúp trẻ chuyển tiếp vào mẫu
giáo này, và đổi lại cũng sẽ giúp giáo viên sẵn sàng làm việc với
trẻ.

KTổng Quan về Nhập Học Mẫu Giáo:
Ages & Stages Questionnaires® (Bảng Câu Hỏi Về Độ Tuổi & Giai Đoạn)
(ASQ-3 và ASQ: SE-2)
Các trường tiểu học ở Kansas hiện đang hợp tác với các gia đình để hiểu rõ hơn về sự phát triển của
trẻ mẫu giáo thông qua sử dụng Ages & Stages Questionnaires® (Bảng Câu Hỏi Về Độ Tuổi & Giai
Đoạn), Tái Bản Lần Thứ Ba (ASQ-3), và Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional (Xã Hội-Tình
Cảm), Tái Bản Lần Thứ Hai (ASQ: SE-2). Hai bảng câu hỏi này cung cấp cái nhìn tổng thể về sự phát
triển của trẻ. Hai bảng câu hỏi này KHÔNG được sử dụng để xác định tình trạng hội đủ điều kiện
được nhập học mẫu giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Vì quý vị là người hiểu rõ trẻ nhất, quý vị nên là
người hoàn tất cả hai bảng câu hỏi này. Biết thêm về các kỹ năng và điểm mạnh của trẻ sẽ giúp quý
vị và giáo viên của trẻ hỗ trợ cho sự phát triển và thành công của trẻ ở trường mẫu giáo.
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Dưới đây là danh sách các
kỹ năng thường có ở trẻ
sắp học mẫu giáo:
z Chơi các trò chơi ngắn
(trong năm phút) từ bắt
đầu đến kết thúc.
z Có thể tự mặc áo khoác
của mình.
z Chú tâm đến các chỉ
lệnh.
z Nhận biết chữ số và
màu sắc.
z Thích đọc, hát, kể
chuyện và thay phiên
khi trò chuyện với người
khác.
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Các Tiêu Chuẩn Học Tập Mầm Non
Kansas
Trẻ em nên biết và có thể làm gì?
Các Tiêu Chuẩn Học Tập Mầm Non Kansas mô tả các kỹ
năng và kiến thức mà trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 5 tuổi nên
biết và có thể làm. Tuy nhiên, kiến thức và khả năng của
mỗi trẻ rất khác nhau, và tốc độ phát triển của trẻ em
cũng khác nhau. Con quý vị có thể có một số kỹ năng này
và không có những kỹ năng khác, và điều này hoàn toàn
bình thường. Quý vị biết trẻ có thể làm gì, và quý vị có thể
giúp trẻ phát triển những kỹ năng mới.

Một trong những hoạt động hữu ích
nhất là đọc sách!
Đọc sách mỗi ngày giúp trẻ học được từ, ý tưởng và hoạt
động mới. Trò chuyện với trẻ về các bức tranh sẽ giúp trẻ
học cách liên tưởng chúng với câu chuyện. Chẳng bao
lâu, trẻ sẽ biết cách tạo ra những câu chuyện của riêng
mình. Đọc sách cho trẻ nghe cũng giúp trẻ học cách đọc
một cuốn sách từ phần mở đầu đến kết thúc, từ trái sang
phải, và cả hơn thế nữa. Ca hát, ngâm nga, ghép vần và kể
chuyện đều là những cách học quan trọng và thú vị. Các
hoạt động đọc được thực hiện ở nhà trước khi trẻ bắt đầu
học mẫu giáo là một chỉ số thể hiện thành công với tập
đọc của trẻ ở trường. Khi đọc sách với trẻ, hãy chỉ vào đồ
vật trên trang sách và thảo luận về những gì đang diễn ra;
di chuyển ngón tay của quý vị theo các từ trên trang sách
khi đọc cho trẻ; và nhờ trẻ lật trang. Đây là tất cả những
hoạt động giúp ích cho việc đọc. Ghép vần là một kỹ năng
quan trọng đối với trẻ đang học đọc. Đọc sách có từ lặp
lại và vần điệu là một cách tuyệt vời để thu hút trẻ nhỏ, và
chúng cũng rất thú vị khi đọc!

CTrẻ em học tốt nhất
thông qua hoạt động
chơi.
Tất cả trẻ em đều muốn khám phá,
thử nghiệm và thực hành những
gì chúng hiểu biết. Khi trẻ em trải
nghiệm thế giới của mình thông
qua hoạt động vui chơi, các em
học cách phản ứng một cách thận
trọng và nhạy bén với môi trường
xung quanh. Âm nhạc, vận động,
đóng kịch, trò chơi và nghệ thuật
dạy trẻ cách chia sẻ và sáng tạo
trong khi phát triển hiểu biết sâu
sắc hơn về mối liên hệ giữa vật thể
và con người. Tìm hiểu về thế giới
của trẻ cũng bao gồm tham gia
cùng gia đình và cộng đồng qua
tương tác xã hội. Trẻ em học được
rằng có nhiều cách cư xử và kỳ
vọng khác nhau tùy vào môi trường
(ở nhà so với ở cửa hàng tạp hóa).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Các Tiêu Chuẩn Học Tập Mầm Non Kansas
có trên trang mạng của Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas (KSDE) tại:
https://www.ksde.org/Portals/0/Early%20Childhood/KsEarlyLearningStandards.pdf
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TRƯỚC KHI
Trẻ Bắt Đầu Đi
Mẫu Giáo:

z Trường của trẻ có thể đề xuất đến thăm nhà trước khi bắt đầu học mẫu
giáo. Giáo viên có thể liên lạc với quý vị để sắp xếp thời gian đến thăm. Đến
thăm nhà cho trẻ cơ hội gặp gỡ giáo viên mới trong môi trường của chính
em. Điều này có thể giúp trẻ giảm bớt cảm giác hồi hộp sau này, củng cố
cảm giác kết nối gia đình-nhà trường và cho giáo viên cơ hội tìm hiểu sơ
lược về môi trường gia đình của trẻ.
z Hỏi giáo viên về cách tốt nhất để có được thông tin về lớp học và trường
học. Chia sẻ cho giáo viên biết phương thức trao đổi quý vị ưu tiên.
z Nếu có thể, hãy lên kế hoạch ghé thăm trường, gồm có dành thời gian gặp
gỡ giáo viên, tham quan lớp học và chơi trên sân chơi.
z
z Một số trường có tổ chức các trại hè để giúp trẻ em chuyển tiếp vào mẫu
giáo. Quý vị hãy đảm bảo theo dõi thông báo về những chương trình này, và
đăng ký sớm cho trẻ.
z Cho giáo viên biết về sở thích và điểm mạnh của trẻ. Hãy cung cấp thông tin
một cách chi tiết. Điều này sẽ giúp giáo viên biết cách giúp trẻ tham gia vào
các hoạt động trong những tuần đầu.
z Chia sẻ mối lo ngại hoặc lưu tâm đặc biệt bất kỳ về trẻ, như trẻ sợ hãi điều
gì hoặc dị ứng với thực phẩm nào.
z Giáo viên và những nhân viên khác có thể sử dụng nhiều cách đánh giá
khác nhau để thu thập thông tin về kỹ năng, khả năng và kiến thức của trẻ.
Đánh giá kiến thức về chữ cái, con số, hiểu câu chuyện và kỹ năng xã hội sẽ
giúp giáo viên chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của trẻ — dẫn đường
cho một năm học mẫu giáo thành công. Các hoạt động kiểm tra sàng lọc
khác bao gồm kiểm tra thị lực và thính giác.
z Nếu con quý vị đã học mầm non, hãy khuyến khích giáo viên mẫu giáo và
giáo viên mầm non trao đổi với nhau, đặc biệt nếu trẻ có các nhu cầu đặc
biệt.
z Đọc sách có nội dung liên quan đến bắt đầu đi học (mẫu giáo) cho trẻ nghe
và thảo luận thoải mái với trẻ để giúp trẻ chuẩn bị cho hành trình khám phá
thú vị này. Xem danh sách các cuốn sách được đề xuất tham khảo ở phần
cuối cuốn cẩm nang này.
z Tạo thói quen đi học nhiều tuần trước khi nhập học để tập cho trẻ thói
quen dậy sớm, đi ngủ sớm, và đi ngủ đúng giờ. Hãy nhớ một chế độ ăn uống
tốt cho sức khỏe, hoạt động thể chất nhiều và ngủ đều đặn là tất cả những
yếu tố quan trọng trong một thói quen của trẻ.
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Khi Trẻ BẮT
ĐẦU Đi Mẫu
Giáo:

z Trẻ nhỏ ban đầu có thể cảm thấy lo lắng hoặc nhút nhát khi bị tách khỏi cha
mẹ; tuy nhiên, các giáo viên đều được huấn luyện để giúp trẻ thích nghi với
điều này. Quý vị hãy giữ bình tĩnh và tỏ thái độ tích cực nếu trẻ quấy khóc
khi đến trường. Hãy trấn an trẻ rằng trẻ sẽ ổn và quý vị sẽ sớm quay lại
đón trẻ. Nếu trẻ gặp khó khăn trong vòng một tháng, hãy gặp giáo viên và
chuyên gia tâm lý học đường để lên kế hoạch về thời gian chuyển tiếp.
z Trong vài tuần đi học đầu tiên, quý vị và (các) giáo viên của trẻ nên chia sẻ
suy nghĩ của cả hai về việc trẻ đang thích nghi như thế nào. Hãy cho giáo
viên của trẻ biết cách tốt nhất có thể liên lạc với quý vị: qua điện thoại, tin
nhắn hay email.
z Nếu có thể, hãy thực hiện tình nguyện trong lớp học của trẻ ít nhất là theo
định kỳ trong suốt niên học. Làm như vậy sẽ giúp trẻ cảm thấy trường học
và gia đình có gắn kết với nhau. Có mặt trong lớp học là một cách tốt giúp
phát triển mối quan hệ với giáo viên và bạn cùng lớp của trẻ. Quý vị cũng sẽ
được tiếp xúc trực tiếp với môi trường lớp học và thói quen trong lớp học
của trẻ. Hầu hết các giáo viên mẫu giáo đều hoan nghênh sự giúp đỡ của
phụ huynh, mặc dù chỉ là thỉnh thoảng, nhưng xin hãy nhớ hỏi trước ý kiến
của giáo viên.
z Kiểm tra ba lô của trẻ hàng ngày để xem các ghi chú và tờ rơi. Chúng có
những thông tin quan trọng do trường gửi đến.
z Dành thời gian trò chuyện với trẻ về ngày học của em, hãy hỏi về những
người bạn mới, hoặc điều nổi bật trong ngày. Lắng nghe và ghi nhận cảm
xúc và trải nghiệm của trẻ sẽ giúp trẻ xây dựng sự tự tin.
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Hỗ Trợ Học
Tập TRƯỚC,
TRONG và
SAU KHI Đi
Mẫu Giáo Về:

Lập thời gian biểu ở nhà và thực hiện theo. Thời gian biểu có ích cho trẻ, và
giúp trẻ điều chỉnh tốt hơn với thời gian biểu ở trường mẫu giáo.
Cùng trẻ hoạt động về nội dung liên quan đến màu sắc, con số, chữ cái, v.v.
thông qua các cuốn sách và trò chơi. Điều quan trọng là làm cho việc học thú
vị và vui tươi. Giáo viên mầm non và mẫu giáo là nguồn tuyệt vời để hỏi về
các ý tưởng.
Tạo các trải nghiệm liên quan đến đọc sách, ghép vần, hát, tô màu và cắt dán,
luyện tập sự chú ý, và chia sẻ và ngồi tại chỗ. Một lần nữa, giáo viên mầm
non và mẫu giáo có thể gợi ý những cách hay và thú vị giúp cung cấp các trải
nghiệm này.
Tìm hiểu về các thói quen trên lớp học và thường xuyên thảo luận với trẻ. Hãy
thực hành các thói quen đó ở nhà khi thích hợp. Ví dụ: quý vị có thể giúp trẻ
tập chờ đến lượt mình, giơ tay xin phép, yêu cầu đi vệ sinh, và rủ bạn cùng
lớp chơi cùng.
Lên kế hoạch dành thời gian yên tĩnh, riêng tư với trẻ trong những tuần đầu
tiên. Giữ lịch trình của gia đình đơn giản để trẻ có thời gian thích nghi.
Sắp xếp các ngày vui chơi với một bạn (hoặc các bạn) mới ở trường. Tăng
cường giao lưu xã hội với bạn cùng lớp giúp trẻ xây dựng cảm giác thân thuộc
và thoải mái khi ở trường.
Nhận thức được sự khác biệt trong quá trình phát triển của trẻ, và tránh so
sánh trẻ với anh chị em và những trẻ khác.
Hạn chế thời gian trẻ xem truyền hình và chơi điện tử và tăng cường các trải
nghiệm đọc sách. Tận dụng thời gian trẻ sử dụng thiết bị có màn hình với các
ứng dụng học tập, đọc to sách trực tuyến dành cho trẻ em, nghệ thuật, âm
nhạc và vận động. Xin nhớ rằng để trẻ sử dụng thiết bị có màn hình quá mức
không tốt cho sức khỏe. Vào năm 2020, Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP)
đã đưa ra các khuyến nghị sau về thời gian sử dụng thiết bị có màn hình để
giúp các gia đình xác định khung thời gian hợp lý cho trẻ sử dụng thiết bị có
màn hình (điện thoại, máy tính bảng, máy tính, tivi):
Độ Tuổi Của Trẻ
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Thời Gian Sử Dụng Thiết Bị Có Màn Hình

Dưới 18 tháng tuổi

Hạn chế sử dụng thiết bị có màn hình, chỉ để trò
chuyện video với người lớn.

Trẻ tập đi
(18 đến 24 tháng tuổi)

Hạn chế sử dụng, chỉ để xem chương trình giáo
dục với người chăm sóc.

Mầm non
(2 đến 5 tuổi)

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị có màn hình
vào các hoạt động không liên quan đến giáo
dục, chỉ khoảng một giờ mỗi ngày trong tuần và
ba giờ vào các ngày cuối tuần.

Trẻ em ở độ tuổi tiểu học
(6 đến 10 tuổi)

Khuyến khích các thói quen lành mạnh và hạn
chế các hoạt động sử dụng thiết bị có màn hình.

GIÁO DỤC MẦM NON Ở KANSAS

Câu hỏi bổ sung quý vị có thể có
Câu hỏi

Câu trả lời/theo dõi

Nếu tôi nghĩ con tôi cần
được hỗ trợ thêm thì
sao?

Trước tiên, hãy trao đổi với giáo viên mẫu giáo của trẻ để biết được họ
suy nghĩ và hiểu gì về cách học và kỹ năng của trẻ.

Tôi có thể tìm thông tin
về chuyến tham quan
trường mẫu giáo ở đâu?

Hãy gọi điện thoại cho trường trong khu vực của quý vị và hỏi về thông
tin này. Nếu quý vị không chắc trường nào là trường của trẻ, xin hãy
gọi cho Trung Tâm Hành Chính Quận. Quý vị có thể tìm số điện thoại
của trung tâm trong danh bạ điện thoại hoặc trên mạng tại đây:
https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/
School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps.

Nếu tôi không thể trang
trải chi phí mua đồ dùng
học tập thì sao?

Hãy trao đổi với giáo viên của trẻ để xem liệu có nguồn hỗ trợ cộng
đồng nào hay không. Có nhiều cộng đồng hỗ trợ đồ dùng học tập cho
trẻ em vào đầu năm học.

Ngày khai trường là vào
khi nào?

Quý vị sẽ nhận được rất nhiều thông tin trong chuyến tham quan
trường mẫu giáo. Nếu quý vị không thể tham dự, hãy gọi cho trường
của trẻ và hỏi thông tin này.

Nếu tôi bỏ lỡ chuyến
tham quan trường mẫu
giáo thì sao? Nếu chúng
tôi chuyển trường mới
trong mùa hè thì sao?

Nhiều trẻ bỏ lỡ buổi tham quan trường. Hãy gọi điện thoại cho
trường của trẻ và xem liệu có thời gian nào mà quý vị và trẻ có thể
đến trường để tham quan lớp học của trẻ, gặp gỡ hiệu trưởng và giáo
viên hay không. Điều này sẽ giúp quý vị và trẻ cảm thấy thoải mái hơn
trong năm học mẫu giáo.

Còn về bữa ăn trưa thì
sao? Con tôi có ăn sáng
tại trường không? Nếu tôi
không thể trang trải chi
phí cho bữa sáng hoặc
bữa trưa cho trẻ thì sao?

Trẻ có thể ở lại hoặc không ở lại trường trong giờ ăn trưa. Hãy kiểm
tra với trường để biết thời lượng ngày học của trẻ. Những học sinh
ghi danh lớp mẫu giáo cả ngày sẽ có cơ hội ăn trưa tại trường. Nhiều
trường cũng cung cấp bữa sáng cho học sinh. Hãy kiểm tra với trường
để biết trường có cung cấp bữa sáng không. Các bữa ăn miễn phí
và giảm giá được cung cấp cho những gia đình hội đủ tiêu chuẩn.
Nếu quý vị muốn đăng ký nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở
trường, hãy xin mẫu đăng ký tại văn phòng trường của trẻ.

Còn về các chương trình
trước và sau giờ học thì
sao?

Thông tin này được cung cấp trong chuyến tham quan trường mẫu
giáo. Quý vị có thể vào trang mạng của khu học chánh hoặc gọi điện
đến văn phòng của trường để biết thêm thông tin.
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Câu hỏi
Tôi có thể tìm hiểu về
dịch vụ đưa đón học sinh
ở đâu?
Làm sao tôi có thể xem
sổ điểm danh, điểm số/
báo cáo tiến trình học
tập, chi phí cho các bữa
ăn, v.v. của con tôi?

Câu trả lời/theo dõi
Thông tin này được cung cấp trong chuyến tham quan trường mẫu
giáo. Quý vị có thể vào trang mạng của khu học chánh hoặc gọi điện
thoại đến văn phòng của trường để biết thêm thông tin.
Các khu học chánh sử dụng nhiều hệ thống khác nhau để theo dõi dữ
liệu, xử lý thanh toán cho nhiều hạng mục khác nhau, chẳng hạn như
bữa ăn và tổ chức các bữa tiệc tại lớp học. Nhân viên trợ lý hành chính
trường học và giáo viên của trẻ có thể giúp quý vị sử dụng những hệ
thống này.

Làm sao tôi biết được
con tôi có an toàn không?

Trao đổi là chìa khóa, đặc biệt là với giáo viên của trẻ. Hãy hỏi giáo
viên về cách tốt nhất có thể liên lạc với họ trong thời gian học để nếu
phát sinh các lo ngại về an toàn hoặc quý vị cần chắc chắn về sự an
toàn của trẻ, thì quý vị có thể liên hệ được với họ.

Tất cả các từ viết tắt có
nghĩa là gì?

Có rất nhiều từ viết tắt được sử dụng trong giáo dục. Đừng ngần ngại
hỏi ý nghĩa của những từ này. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ:
EC:

Mầm Non

ECSE:

Giáo Dục Đặc Biệt Mầm Non

EIS:

Dịch Vụ Can Thiệp Sớm

ELL:

ENgười Học Anh Ngữ

ESSA:

Đạo Luật Mọi Học Sinh Thành Công

FAQ:

Câu Hỏi Thường Gặp

FERPA: Đạo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình & Quyền Riêng Tư
IDEA:

Đạo Luật Giáo Dục Cá Nhân Khuyết Tật

IEP:

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân

KDHE: Sở Y Tế và Môi Trường Kansas
KSDE: Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas
LEP:

Năng Lực Tiếng Anh Hạn Chế

MFL:

Học Vấn Cho Gia Đình Di Trú

MTSS: Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng
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Danh Sách Kiểm Tra Khi Nhập Học Mẫu Giáo
Các Yêu Cầu Để Được Nhập Học Vào Trường Công Lập

Ghi Chú

Con tôi sẽ đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8.

Giấy khai sinh.
Bản sao kết quả kiểm tra sức khỏe trong vòng 12 tháng
gần nhất (khám sức khỏe).

Ngày:

Hồ sơ chủng ngừa của con tôi đã được cập nhật.

Bản sao hồ sơ chủng ngừa của con tôi.

Trường Của Con Tôi

Ghi Chú

Tôi có bản sao chính sách chuyên cần của trường con
tôi theo học, và tôi hiểu rõ về chính sách này.
Số điện thoại của khu học chánh.

Số Điện Thoại:

Tôi biết con tôi sẽ theo học trường nào.

Tên Trường:
Số Điện Thoại:
Địa Chỉ:

Tôi biết các giáo viên của con tôi.

Tên:

Tôi có danh sách các yêu cầu để được nhập học vào
trường.
Tôi đã điền thông tin vào mẫu đơn ghi danh.
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Trường Của Con Tôi

Ghi Chú

Tôi có bản sao về lịch học và biết giờ học bắt đầu, kết
thúc khi nào, và giờ nghỉ giải lao là khi nào.
Tôi biết số giờ con tôi sẽ học ở trường và địa điểm đón
con.

Số giờ:

Tôi biết về các chương trình trước và sau giờ học.

Thông tin liên lạc:

Địa điểm:

Địa điểm:

Tôi biết về dịch vụ đưa đón bằng xe buýt.

Số xe buýt:
Thời gian đón xe buýt:

Tôi biết về chương trình ăn trưa.

Các bữa ăn miễn phí và giảm giá được
cung cấp cho những gia đình hội đủ tiêu
chuẩn. Nếu quý vị muốn đăng ký nhận các
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường,
hãy xin mẫu đăng ký tại văn phòng trường
của trẻ.

Tôi biết về chuyến tham quan trường mẫu giáo.

Ngày:
Thời gian:

Tôi đã điền thông tin vào các mẫu đơn để người khác có
thể đón con tôi trong trường hợp khẩn cấp.

Người đón trẻ:

Tôi biết về PTA (Hội Phụ Huynh-Giáo Viên)/PTO (Tổ Chức
Phụ Huynh-Giáo Viên) hoặc tổ chức phụ huynh khác của
trường.

Thông tin liên lạc:

Tôi đã nhận được bản sao cuốn cẩm nang của trường.
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Thông tin khẩn cấp:

Các thời gian họp mặt:
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Nguồn Thông Tin
Sách tham khảo:

Các nguồn thông tin trực tuyến:

“Countdown to Kindergarten” (“Đếm Ngược Tới
Ngày Vào Mẫu Giáo”) của Alison McGhee

Trung Tâm Tài Nguyên Thông Tin Dành Cho Phụ
Huynh Kansas:
https://www.ksdetasn.org/kpirc

“Mrs. Bindergarten Gets Ready for Kindergarten”
(“Cô Bindergarten Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đón Các
Bé Mẫu Giáo”) của Joseph Slate và Ashley Wolff
“The Night Before Kindergarten” (“Buổi Tối Trước
Ngày Nhập Học Mẫu Giáo”) của Natasha Wing và
Julie Durrell
“Look Out Kindergarten, Here I Come!” (“Mẫu
Giáo Ơi, Đã Sẵn Sàng Chưa? Mình Đến Đây!”) của
Nancy Carlson
“Welcome to Kindergarten” (“Chào Mừng Đến
Trường Mẫu Giáo”) của Anne Rockwell

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas:
www.ksde.org
Hiệp Hội Quốc Gia Về Giáo Dục Trẻ Nhỏ:
www.naeyc.org
Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Hợp Tác Gia Đình-Nhà
Trường của PTA:
www.pta.org/nationalstandards
Đường Dây Hỗ Trợ Cha Mẹ 1-800-Children
của Liên Đoàn Dịch Vụ Trẻ Em Kansas:
www.1800childrenks.org/
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For more information, contact:
Amanda Petersen
Director
Early Childhood
(785) 296-6602
apetersen@ksde.org

Kansas State Department of Education
900 S.W. Jackson Street, Suite 102
Topeka, Kansas 66612-1212
www.ksde.org

