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Các sự kiện Kết nối Mẫu giáo đang được tiến hành  

Đối với các phụ huynh sắp cho con em đi học lần đầu tiên, lớp mẫu giáo có vẻ như là một thử 
thách khó khăn. Nhưng nếu quý vị có con em sẽ đi học lớp mẫu giáo trong Sở Học Chánh 
Portland vào mùa thu, các sự kiện Kết nối với Mẫu giáo của chúng tôi có thể giúp dễ dàng 
chuyển tiếp. 

Kết nối với Mẫu giáo, đã được tiến hành vào tháng trước, là một loạt các trường mở cửa chào 
đón (open house) các gia đình mẫu giáo, nơi các phụ huynh và người giám hộ có thể thăm dò 
lớp học, gặp gỡ giáo viên, các câu hỏi của quý vị được trả lời và ghi danh đi học. 

Truy cập trang Kết nối với Mẫu giáo Connect to Kindergarten webpage để biết ngày, giờ và các 
thông tin khác, chẳng hạn như nếu có dịch vụ giữ trẻ. Ngày giờ có sẵn cho các trường học trong 
khu vực cư ngụ của quý vị, và cũng như các trường tùy chọn chuyên môn và song ngữ hội nhập 
dual language immersion. Xin lưu ý rằng nếu quý vị muốn con em đi học một trường tùy chọn 
chuyên môn hoặc trường song ngữ hội nhập, quý vị sẽ phải nộp đơn để tham gia quá trình xổ số 
chọn trường trước Ngày 5 Tháng 3 để được xem xét. Xin ghi danh cho con em học lớp mẫu giáo 
register your child for kindergarten trước Ngày 4 Tháng 5. 

Ngoài những sự kiện open house, các gia đình có thể ghi danh tham gia chương trình Chuyển 
tiếp Mẫu giáo sớm vào mùa hè này. Chuyển tiếp Mẫu giáo sớm (EKT) là một chương trình hè 
hướng đến gia đình ở 14 trường, được thiết kế để giúp các gia đình có một khởi đầu thành công 
đến trường. Chương trình sẽ được tổ chức tại Boise-Eliot/Humboldt, César Chávez, Dr. Martin 
Luther King Jr., Harrison Park, James John, Kelly, Jason Lee, Lent, Rigler, Scott, Sitton, Vestal, 
Whitman và Woodmere. 

Đơn cho chương trình EKT sẽ sớm có sẵn tại trang web của chương trình program's webpage. 
Chỗ có giới hạn và các gia đình được ưu tiên dựa trên các yếu tố đủ điều kiện như thu nhập và 
kinh nghiệm ở trường mầm non. Để tham gia EKT, các học sinh phải đi học trong trường vào 
mùa thu. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về mẫu giáo, liên lạc với cô Nancy Hauth tại nhauth@pps.net 

 

 

 

 

https://www.pps.net/Page/14787
https://www.pps.net/Page/1545
mailto:nhauth@pps.net

	Các sự kiện Kết nối Mẫu giáo đang được tiến hành

