Đơn xin theo học lớp Mầm Non (Preschool)

Học khu Highline có nhiều cơ hội về chất lượng cao, học tập sớm cho những
trẻ em cư ngụ trong cộng đồng Highline. Để đủ điều kiện đăng ký cho niên
học tới, trẻ em phải 3 hoặc 4 tuổi trước ngày 31 tháng 8.
Xin vui lòng tham khảo các chương trình được cung cấp của học khu Highline
và cho biết ở dưới đây là chương trình nào mà con em quí vị có thể đạt được
lợi ích.
Để biết thêm tin tức về chương trình của chúng ta xin coi tại:
https://www.highlineschools.org/school-learning-sites/preschool-programs
Ngày hôm nay: _____________
Tên học sinh: __________________________________________Ngày, tháng năm sinh: ____________
Tên của Phụ Huynh / Giám hộ: ________________________________________________________
Điện thoại: __________________ Email: _______________________________________________
Địa chỉ nơi cư ngụ:
______________________________________________________________________________
Street

City

Zip

Con của quí vị hiện tại có tham dự dịch vụ chăm sóc trẻ em ( childcare ) và / hoặc trường mầm non
không ? nếu có, xin liệt kê:
_____________________________________________________________________________________

Cho chúng tôi biết về con em quí vị: Con quí vị thích làm gì tại nhà ? Những gì con quí vị thích chơi một
mình? Những hoạt động mà con quí vị ưa thích là những gì ? Quí vị nghĩ con quí vị làm tốt, giỏi điều gì?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Quí vị có bất cứ quan tâm nào về sự phát triển của con em và / hoặc sẵn sàng cho việc đi học không?
CÓ KHÔNG
Xin giải thích:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Chúng tôi có cần liên lạc với quí vị qua một thông dịch viên không?
biết ngôn ngữ nào? _________________

CÓ

KHÔNG Nếu có, xin cho

Chương trình nào quí vị nghĩ là con em quí vị có thể đạt được lợi ích? (Xin chọn tất cả
những phần thích hợp.)

Trường Mầm Non Midway (Học tập giữa các thế hệ)
Chương trình học tập sớm giữa các thế hệ (Intergenerational Early Learning
program) thuộc học khu Highline được cung cấp cho các trẻ em cư ngụ trong khu vực dịch
vụ thuộc trường tiểu học Midway ở Des Moines.

ECEAP
ECEAP là Chương Trình Hỗ Trợ Giáo Dục Mần Non, đó là chương trình miễn phí
cho những gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức. Những lớp học này nửa ngày, BUỔI SÁNG /
BUỔI CHIỀU và hoạt động từ thứ Hai tới thứ Năm.

Chương Trình Đồng Đẳng Cộng Đồng (Community Peer Program)
Chương trình mầm non này là phần của Phát Triển Mần Non.Tiêu biểu phát triển trẻ
em của cộng đồng có cơ hội học tập cùng với những học sinh khác chậm phát triển hoặc
có khuyết tật trong lớp học Mầm Non Phát Triển. Giáo viên có chứng chỉ về giảng dạy mầm
non hướng dẫn những lớp học này. Số chỗ có giới hạn và việc đăng ký theo căn bản là ai
đăng ký trước được phục vụ trước. Đây là những lớp học BUỔI SÁNG/ BUỔI CHIỀU nửa
ngày hoạt động từ thứ Hai tới thư Năm. Gia đình trả $75 một tháng cho chương trình này.

Mầm Non Phát Triển
Năm (5) trường tiểu học và Trung Tâm Học Tập Sớm Valley View hỗ trợ một
Chương Trình Phát Triển Mầm Non miễn phí với giảng dạy thiết kế đặc biệt cho những trẻ
em có nhu cầu đặc biệt.Trẻ em cần hội đủ điều kiện qua phương cách đánh giá thẩm định
(Child Find evaluation) để hội đủ điều kiện cho chương trình này.

Sẵn sàng cho lớp Mẫu Giáo! (ReadyK!)
Sẵn sàng cho lớp mẫu giáo! là chương trình lớp mẫu giáo chuyển tiếp nửa năm
cho trẻ em được 5 tuổi trước ngày 31 tháng 8, tạo chúng đủ điều kiện để bắt đầu vào lớp
mẫu giáo cho niên học tới. Trẻ em trong chương trình này phải có ít hoặc không được tiếp
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cận với trải nghiệm học tập sớm chất lượng cao, và phải thể hiện có nhu cầu với chương
trình này qua việc xác định bởi thủ tục sàng lọc ReadyK! của chúng ta.
Xin gửi qua online hoặc qua người gửi tới: Highline’s Central Office. Ban điều hành mầm non sẽ liên lạc
với quí vị trong ba tuần cho những bước kế tiếp. Đơn xin nộp trong tháng 7 và tháng 8 có thể lâu hơn để
nhận được trả lời, khi nhân viên không có liên tục trong những tháng hè. Nếu quí vị có bất cứ câu hỏi xin
gọi Amleset Legesse số 206-631-3190.
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