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Đánh giá Mẫu giáo của Oregon:  
Giúp giáo viên hỗ trợ con quý vị tốt nhất

Chúng tôi rất mong được đón tiếp học sinh lớp mẫu giáo vào ngày đầu tiên của lớp học, thứ ba, ngày 5 tháng Chín.  
Năm nay, tất cả các em học sinh theo học lớp mẫu giáo ở Oregon sẽ thực hiện bài kiểm tra của Oregon Kindergarten 
Assessment. Trường học sẽ liên lạc với quí vị và cho biết ngày giờ để quí vị và con của quí vị gặp giáo viên và làm bài 
kiểm tra vào ngày 30, 31 tháng Tám hoặc ngày 1 tháng Chín.

Bài kiểm tra sẽ giúp giáo viên của con em quí vị hiểu được nhu cầu học tập của con em và thực hiện kế hoạch tốt nhất 
để đáp ứng với những nhu cầu đó. Con của quí vị sẽ tham gia vào các sinh hoạt của bài kiểm tra có tính chất nhắm 
vào khả năng viết, đọc, và toán ở trình độ lúc ban đầu, và sự phát triển về mối giao tiếp. 

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về Đánh giá Mẫu giáo của Oregon: 
Quá trình đánh giá kéo dài trong bao lâu? Với hầu hết các bé, cần khoảng 15 phút để hoàn thành đánh giá với 
giáo viên. Cuộc gặp mặt này là cơ hội để quý vị và con mình tìm hiểu giáo viên và nói chuyện về nhà trẻ, giúp con 
quý vị cảm thấy tự tin và lạc quan hơn về việc bắt đầu đi học. Sau khi con quý vị tham dự mẫu giáo được vài tuần, 
giáo viên sẽ đánh giá việc giao tiếp với các bé khác và các kỹ năng xã hội khác của con quý vị.

Liệu con tôi có thể bị trượt bài kiểm tra này không? Không. Học sinh không thể trượt bài kiểm tra. Quá trình 
đánh giá này chỉ nhằm cung cấp thông tin sơ bộ về những gì con quý vị biết trước khi đi học mẫu giáo. 

Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi chuẩn bị cho lớp mẫu giáo? Là phụ huynh, quý vị là giáo viên đầu tiên và 
quan trọng nhất của con mình. Quý vị có thể bắt đầu truyền tình yêu học tập và xây dựng kỹ năng ban đầu quan 
trọng thông qua các hoạt động và trò chơi vui nhộn. Các ví dụ và liên kết đến các tài nguyên bổ sung được cung 
cấp dưới đây.

Tôi có thể chọn cho con tôi không phải làm bài thi kiểm tra được không? Phụ huynh có thể xin cho con em 
được miễn thi bài kiểm tra của lớp Mẫu Giáo vì lý do tôn giáo  hoặc  khuyết tật . Phụ huynh có thể lấy mẫu đơn xin 
miễn tại văn phòng trường học hoặc trên trang mạng tại http://www.pps.net/Page/1651

Nếu quý vị có thắc mắc về việc sắp xếp lịch đánh giá của mình, vui lòng gọi cho trường của con quý vị.

Hoạt động và Trò chơi để Thúc đẩy Đọc và Nói chuyện Thành công tại Trường với con quý vị. 
Đọc và nói chuyện cùng nhau xây dựng vốn từ vựng.  Thư viện cộng đồng cung cấp sách và chuyện. Nói chuyện 
với con quý vị về việc bắt đầu học mẫu giáo và gặp gỡ bạn bè mới. Hỏi xem con quý vị có câu hỏi về trường học và 
cùng nhau chia sẻ chúng với giáo viên. 

Thực hành thói quen của trường học trước khi bắt đầu đi học. Thói quen làm giảm căng thẳng cho trẻ em và 
cha mẹ, đồng thời hỗ trợ việc đi học đầy đủ. Đi học đầy đủ tại trường mẫu giáo dẫn đến thành công trong học tập! 
Thực hành đi ngủ và dậy sớm, đồng thời tự tin nói lời tạm biệt.  Để giúp nhớ thói quen, hãy cùng nhau tạo một 
danh sách kiểm tra vào buổi sáng cùng với hình ảnh của từng hoạt động.  

Sử dụng toán vào các hoạt động và thói quen hàng ngày. Giúp sắp xếp và kết hợp vớ trong đồ giặt, đếm cà rốt lúc ăn 
nhẹ và đặt tên cho hình dạng của đồ vật trong phòng là một vài cách đơn giản để giới thiệu các khái niệm toán học. 

Để biết thêm thông tin về Đánh giá Mẫu giáo của Oregon và các tài nguyên với các mẹo chuẩn bị sẵn sàng, hãy 
truy cập vào: http:// oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/ka-for-parents/

Các Trường công Portland là cơ hội giáo dục và sử dụng lao động bình đẳng. 
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