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Các Câu Hỏi Thường Gặp về Ghi Danh Lớp Mẫu 
Giáo 
H: Con tôi sẽ bắt đầu học lớp mẫu giáo vào Mùa Thu? Làm cách nào để tôi ghi danh xin học? 
Ghi danh trực tuyến là cách dễ nhất để ghi danh ngay bây giờ. Truy cập: 
https://www.pps.net/Page/14787. Quá trình này mất 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ 
liên lạc với quý vị sau đó vào mùa hè để xác minh tuổi của con em quý vị, địa chỉ và hồ sơ chích 
ngừa. Thắc mắc về việc ghi danh? Liên lạc với Trung tâm Ghi danh và Chuyển trường tại 
enrollment-office@pps.net. 
   
H: Có phải mọi học sinh mẫu giáo đều cần điền đơn ghi danh mới? 
Quý vị không cần phải điền đơn ghi danh mới nếu con em quý vị tham gia chương trình PPS 
Head Start hoặc Mầm Non hoặc có kế hoạch IEP. Tất cả các học sinh khác cần phải hoàn thành 
quá trình ghi danh càng sớm càng tốt. 
 
H. Con tôi đã được chấp nhận chuyển trường qua quá trình xổ số. Chúng tôi có thể ghi danh 
trực tuyến không? 
Có, xin ghi danh trực tuyến, nhưng quý vị sẽ cần bắt đầu quá trình ghi danh với trường hàng 
xóm chứ không phải trường sẽ được chuyển đến. Sau khi ghi danh trực tuyến hoàn tất, thông tin 
của con em quý vị sẽ được chuyển đến trường đã được chấp nhận. 
 
H. Tôi muốn ghi danh cho con em tôi bằng mẫu đơn giấy. Điều này có thể được không? 
Được! Chúng tôi có các đơn ghi danh trong phong bì có sẵn dán tem và địa chỉ tại các địa điểm 
dưới đây. 
 

Địa điểm Địa chỉ  Ngày/giờ mở 
cửa 

Các ngôn ngữ của nhân viên 
tại địa điểm  

Franklin  5405 SE Woodward St.  Thứ Sáu 11:30 - 
1:30  

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga Sô, 
Tiếng Ukranian, Tiếng Anh 

Lent 5105 SE 97th Ave. Thứ Hai 11:30 - 
1:30 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, 
Tiếng Anh, Tiếng Trung Hoa  

Markham 10531 SW Capitol Hwy Thứ Tư 11-1 tiếng Somalia, tiếng Ả Rập, 
người Tây Ban Nha 

Martin Luther 
King, Jr. 

4906 NE 6th Ave. Thứ Năm 11-1 Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 

Rosa Parks 8960 N Woolsey Ave. Thứ Hai/Thứ Năm 
12 giờ trưa - 2 

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 

Scott  6700 NE Prescott St. Thứ Ba 11 - 1 Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 

Sitton 9930 N Smith St. Thứ Hai 11-1 Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 
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Woodmere 7900 SE Duke St. Thứ Tư 11-1 Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, 

 

H: Tôi có phải đợi các trường mở cửa lại để hoàn tất quá trình ghi danh không? 
Không, quý vị có thể làm việc với nhân viên trong Trung tâm Ghi danh và Chuyển trường để 
hoàn thành ghi danh trực tuyến hoặc bằng đơn giấy. Gửi email cho họ tại enrollment-
office@pps.net hoặc gọi số 503-916-3205 
 
H. Con tôi học tại Albina Head Start. Tôi có cần ghi danh không? 
Có, xin vui lòng ghi danh trực tuyến hoặc nếu muốn, quý vị có thể đến lấy đơn bằng giấy và gửi 
đi bằng cách sử dụng phong bì có sẵn dán tem và địa chỉ tại một trong các địa điểm được liệt kê 
trong bảng trên đây. 
 
H. Con em tôi sẽ được xếp vào một lớp học giáo dục đặc biệt vào mùa thu, nhưng trường học 
vẫn chưa được xác định. Có nên ghi danh ngay bây giờ không? 
Không, Ban Giáo dục Đặc biệt sẽ quản lý quá trình đó cho quý vị và thông báo cho quý vị biết địa 
điểm trường càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với điều phối viên chuyển 
tiếp của quý vị. 
 
H. Tôi lo lắng về việc bắt đầu đi học. Làm thế nào để tôi biết nếu con em tôi đã sẵn sàng? 
Nếu con em quý vị được 5 tuổi trước Ngày 1 Tháng 9, 2020, thì con em quý vị đã sẵn sàng cho 
lớp mẫu giáo! Để tìm hiểu thêm về các bước cần thực hiện trước khi bắt đầu đi học, hãy truy 
cập trang web Người Học Sớm: https://www.pps.net/Domain/183. Quý vị có thể xem video về 
việc bắt đầu đi học mẫu giáo và hoàn thành Kế Hoạch Tập Trung Vào Trẻ Em (A Child Centered 
Plan) mà sau này quý vị có thể chia sẻ với giáo viên dạy con em của mình. Ngoài ra, hãy truy cập 
trang web của trường học: pps.net, schools, sau đó nhập tên của trường học. Nếu quý vị có các 
câu hỏi tổng quát về mẫu giáo, xin liên lạc với trường học của quý vị. Nếu quý vị không biết chắc 
chắn nên nói chuyện với ai, hãy gửi email tới nhauth@pps.net hoặc eglasgow@pps.net.  
 
H: Khi nào/bằng cách nào chúng ta sẽ biết nhiều hơn về trường học sẽ như thế nào vào mùa 
thu? 
Trường học của con em quý vị sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về việc bắt đầu đi học vào đầu Tháng 
Tám. Hoặc quý vị có thể truy cập trang web Chương Trình Người Học Sớm để biết thông tin mới 
nhất. Các đội của sở học chánh sẽ làm việc suốt mùa hè để phát triển các kế hoạch mở cửa lại 
cho trường học tuân theo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe của tiểu bang và quận. 
 
H. Tôi làm việc đến 5 giờ chiều mỗi ngày và cần ghi danh con em tôi cho dịch vụ chăm sóc sau 
giờ học. Dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ hoạt động vào Mùa Thu không? 
Có - dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ hoạt động vào Mùa Thu, nhưng chúng tôi đang nghiên cứu chi 
tiết. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trường học của quý vị, 
xin vui lòng truy cập: https://www.pps.net/Domain/184. Quý vị sẽ cần phải ghi danh trực tiếp 
với nhà cung cấp. 
 
 

mailto:enrollment-office@pps.net
mailto:enrollment-office@pps.net
https://www.pps.net/Domain/183
mailto:nhauth@pps.net
https://www.pps.net/Domain/184

