Khuyến khích và trợ giúp các gia đình ghi danh cho con
học Mẫu Giáo bắt đầu từ ngày 19 tháng Giêng, 2016

Những Điều Cần Biết & Cần Làm
Dành cho những người làm việc với các gia đình & trẻ em

Tại sao điều này lại
quan trọng?
1. Ghi danh vào mẫu giáo sớm tạo nên sự liên
kết với trường học để chắc chắn gia đình
nhận được những thông tin quan trọng
và giúp các trường học chuẩn bị sẵn sàng
cho học sinh nhập học vào mùa thu.  
2. Ghi danh sớm giúp gia đình chuẩn bị cho
việc đi học bằng cách được có trước những
chi tiết về: ăn ở trường miễn phí và giảm giá,
xe bus đưa đón, dịch vụ giữ trẻ, và giờ học
ở trường.
3. Bắt đầu học mẫu giáo là một kinh nghiệm
thú vị và đáng nhớ cho phụ huynh và con
em của họ. Nhiều trường học có những
buổi tổ chức, chương trình chuẩn bị, và
những cơ hội khác cho học sinh và phụ
huynh gặp gỡ nhân viên trường và các
bạn học cùng lớp trước khi năm học bắt
đầu. Ghi danh sớm giúp bảo đảm phụ huynh
nhận được thông tin về những cơ hội này và
có được sự thuyên chuyển thuận lợi.

Quý vị có thể làm gì?
Nói chuyện với các gia đình về việc ghi danh
vào mẫu giáo. Nếu con của họ sẽ được 5 tuổi vào
ngày hoặc trước ngày 31 tháng Tám, hãy nói cho
họ biết rằng các trường học sẽ bắt đầu ghi danh
vào ngày 19 tháng Giêng và khuyên họ ghi danh
càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi năm học
này kết thúc.
Giúp cho các gia đình biết được họ ở trong khu
học chánh nào và học trường nào trong khu của
họ bằng cách xem những chi tiết ở trang hai của tài
liệu này hoặc gọi cho Đường Dây Trợ Giúp về Sức
Khỏe Gia Đình số 1-800-322-2588.
Giúp các gia đình điền giấy tờ ghi danh. Muốn
ghi danh vào mẫu giáo, các gia đình cần phải cung
cấp ít nhất một chứng từ về địa chỉ (bằng lái xe,
hợp đồng thuê nhà, hay hóa đơn tiện ích) và giấy
khai sinh và hồ sơ chích ngừa của con họ. Mỗi khu
học chánh riêng có thể đòi hỏi thêm những giấy tờ
khác.
Khuyến khích các gia đình nên tìm hiểu và tham
dựnhững buổi tổ chức ghi danh và chuẩn bị vào
Mẫu Giáo ở trường học trong khu xóm của họ.Quý
vị có nghĩ rằng gia đình họ sẽ dời chỗ ở trước khi
năm học mới bắt đầu hay không? Hãy nhắc họ nên
ghi danh ngay bây giờ và báo cho trường biết sau
nếu họ dời chỗ ở.

Thông Tin Thêm

Chi Tiết Liên Lạc của Khu Học Chánh để Ghi Danh Vào Mẫu Giáo

www.KRegNow.org

Vào xem trong website ghi danh Mẫu Giáo của vùng để đọc những
tài liệu dành cho gia đình và những thành phần cộng tác trong
cộng đồng bằng 13 ngôn ngữ khác nhau, có liên kết đến thông tin
ghi danh của khu học chánh, và những thông tin quan trọng khác.

Cần giúp để xác định quý vị ở
trong khu học chánh nào? Gọi
Đường Dây Trợ Giúp về Sức
Khỏe Gia Đình:

Gọi số 1-800-322-2588

Bản Đồ Các Khu Học Chánh Trong Vùng
KHU HỌC CHÁNH AUBURN

TRƯỜNG CÔNG LẬP FEDERAL WAY

TRƯỜNG CÔNG LẬP HIGHLINE

KHU HỌC CHÁNH KENT

KHU HỌC CHÁNH RENTON

TRƯỜNG CÔNG LẬP SEATTLE

Văn Phòng Khu Học Chánh:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
Số Điện Thoại: 253-931-4900

Văn Phòng Khu Học Chánh:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
Số Điện Thoại: 206-631-3003

Văn Phòng Khu Học Chánh:
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
Số Điện Thoại: 425-204-2300

Văn Phòng Khu Học Chánh:
Trung Tâm Dịch Vụ Giáo Dục (ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
Số Điện Thoại: 253-945-2000

Văn Phòng Khu Học Chánh:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
Số Điện Thoại: 253-373-7235

Văn Phòng Khu Học Chánh:
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
Số Điện Thoại: 206-525-0760

KHU HỌC CHÁNH TUKWILA
Văn Phòng Khu Học Chánh:
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
Số Điện Thoại: 206-901-8000
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