Ghi danh học Mẫu Giáo Bắt Đầu từ ngày 19 tháng Giêng, 2016: Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Những Điểm Cần Bàn
Những Lợi Ích của việc Ghi Danh Sớm

Những Khó Khăn vì Không Ghi Danh Sớm

Những Lợi Ích cho Gia Đình

Những Khó Khăn cho Gia Đình

Nếu gia đình/người chăm sóc ghi danh sớm, họ có
thể:
• Được mời đến dự buổi tổ chức của Lớp Mẫu
Giáo ở trường, ở đó họ có thể gặp gỡ những
phụ huynh khác, các giáo viên và tham quan
trường.
• Yêu cầu thông dịch viên giúp ghi danh.
• Tìm hiểu về những nguồn trợ giúp thí dụ như
chỗ chủng ngừa, địa điểm ăn uống mùa hè và
nhiều điều khác.
• Có nhiều thời và được nhà trường giúp ghi danh
ăn ở trường, xe bus đưa đón, và chương trình
sau giờ học.  

Nếu gia đình/người chăm sóc không ghi danh ngay, họ
có thể:
• Không hỏi được những điều họ cần hỏi riêng từ
giáo viên, thư ký trường, hoặc hiệu trưởng để tìm
hiểu về nhà trường hay chia sẻ những điều cần
thiết về con em họ.
• Phải chờ để được cứu xét đơn xin được ăn ở
trường miễn phí/giảm giá cho con họ.  
• Phải tự đưa rước con em họ đi học trong thời gian
đầu của niên khóa để chờ lịch trình đưa đón học
sinh của xe bus sắp xếp xong.

Những Lợi Ích cho Học Sinh

Những Khó Khăn cho Học Sinh

Nếu học sinh được ghi danh trước tháng Sáu:
• Các em có cơ hội được tham gia vào chương
trình chuẩn bị cho lớp Mẫu Giáo.
• Có lớp học sẵn cho học sinh—các em có chỗ
ngồi riêng, đồ dùng của các em được xếp đặt
chu đáo, và các em cảm thấy thoải mái như thể
mình là một thành phần trong lớp học.
• Giáo viên sẵn sàng để dạy dỗ học sinh; họ có
thể chào hỏi đúng tên các em, khen ngợi em đến
lớp học, và bắt đầu năm học một cách thuận lợi!

Nếu học sinh không ghi danh sớm:
• Các em có thể bị lỡ mất những buổi học đầu tiên
rất quan trọng.
• Lớp học có thể quá đông trong vài tuần đầu trong
lúc chưa tuyển thêm được giáo viên.
• Các em có thể không được ăn tại trường hoặc
không có xe bus đưa đón trong vài tuần đầu đi học
trong lúc đang tiến hành giấy tờ
• Các em có thể bị lỡ mất một số sinh hoạt quan
trọng để kết bạn/làm quen/gầy dựng cộng đồng.  

Những Lợi Ích cho Nhà Trường
Nếu các gia đình ghi danh đúng thời hạn:
• Nhà trường sẽ biết được có bao nhiêu học
sinh và gia đình để họ chuẩn bị, cần phải tuyển
bao nhiêu giáo viên, và sẽ sử dụng những lớp
học nào.
• Giáo viên và nhân viên trường có thể gặp học
sinh và gia đình trước khi năm học bắt đầu.
• Nhà trường có thể giúp đáp ứng sớm những
nhu cầu của gia đình và bắt đầu hợp tác vì sự
thành công của học sinh.

Những Khó Khăn cho Nhà Trường
Nếu các gia đình không ghi danh sớm:
• Nhà trường không thể dự tính trước được về số
giáo viên, sắp xếp lớp học, nhu cầu xe đưa đón.
• Nhân viên trường sẽ bị căng thẳng và rất lo lắng
khi phải sắp xếp mọi chuyện cho những học sinh
ghi danh trễ.
• Nhân viên trường chưa được gặp gia đình để tìm
hiểu xem làm thế nào để sự giúp đỡ được hữu
hiệu.
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