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HƯỚNG DẪN: Xin hãy điền vào đơn xin này nếu quý vị cảm thấy là con quý vị chứng tỏ được thành tích học vấn, sự trưởng thành xã 
hội, tình cảm, và thể chất thích hợp cho việc xếp vào lớp mẫu giáo, có ngày sanh ở giữa ngày 2 tháng 9 và ngày 15 tháng 10, và nên 
được xét cho việc xếp học lớp mẫu giáo sớm. Xin gởi lại đơn đã điền đầy đủ cho trường con quý vị.

CHI TIẾT VỀ HỌC SINH

Tên Em Trẻ ________________________________________________________________________ Ngày Sanh_____/_____/_____
 Họ Tên Tên Lót

Địa Chỉ  ___________________________________________________________________________________________________
 Số Nhà và Đường Thành Phố Tiểu Bang ZIP Code

Phái: o Nam o Nữ

Trường Học Thuộc Khu Vực Nhà  _______________________________________________________________________________

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ _____________________________________________________________________________________  

Điện thoại:   Nhà - -   Sở làm - -  Điện thoại cầm tay - -

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ _____________________________________________________________________________________  

Điện thoại:   Nhà - -   Sở làm - -  Điện thoại cầm tay - -

SẮC TỘC
1. CHỈ ĐỊNH SẮC TỘC. Xin hãy đọc định nghĩa dưới đây và đánh dấu vào khung nào chỉ định sắc tộc của học sinh.
 Học sinh này có là người Hispanic hay Latino không?   (Chọn một câu trả lời.) o Có o  Không

Những người thuộc văn hóa hay có gốc gác Cuba, Mexico, Puerto Rico, Nam hay Trung Mỹ, hoặc văn hóa hay gốc gác Tây Ban 
Nha khác, bất kể chủng tộc, đều được coi là Hispanic hay Latino.

2. CHỈ ĐỊNH CHỦNG TỘC. Xin đánh dấu vào những khung nào chỉ định chủng tộc của học sinh. Quý vị phải chọn ít nhất một 
chủng tộc, bất kể chỉ định sắc tộc nào.   Có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời. Xin hãy chỉ định chủng tộc của học sinh 
này. (Xin chọn tất cả những điểm thích hợp.)
o Người Mỹ Bản Địa hay Thổ Dân Alaska o Á Châu Da Đen hay o Mỹ gốc Phi
o Thổ Dân Hawaii hay Dân Đảo Thái Bình Dương Khác o Da Trắng

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ ĐI HỌC
Yêu cầu liệt kê các trường chuẩn bị đị học, Chuẩn Bị Mẫu Giáo, Head Start, trung tâm giữ trẻ, chương trình giáo dục đặc biệt, và bất 
cứ chương trình trông trẻ khác mà con quý vị tham dự. Ghi vào đây ngày tháng theo học và số giờ đi học mỗi tuần. 

 Tên Trường Học/Chương Trình Ngày Tháng Theo Học Số Giờ/Tuần

____________________________________________________   Từ / / , Đến  / /    

____________________________________________________   Từ / / , Đến  / /    

____________________________________________________   Từ / / , Đến  / /    

____________________________________________________   Từ / / , Đến  / /    

Tôi xin xác nhận rằng những thông tin khai trên đây là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng thông tin này được cung cấp để có thể nhập học lớp mẫu giáo 
sớm, và nhân viên trường học có thể kiểm chứng lại những thông tin trên mẫu đơn này. Tôi hiểu rằng nếu bất cứ thông tin nào ở trên là giả mạo, con 
tôi có thể sẽ không được cứu xét hay có thể bị rút ra khỏi chương trình một khi đã được thu nhận. Tôi cũng hiểu rằng con tôi chỉ có thể được thẩm 
định một lần cho việc Vào Học Lớp Mẫu Giáo Sớm.

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ _____________________________________________________________  Ngày / /
Khiếu nại: Cần phải được thực hiện bằng đơn viết (xin nêu lý do và các thông tin khác nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết 
định này gởi cho: Office of the Chief Operating Officer, Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850.

Mẫu đơn này có tại www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/



Danh Sách Kiểm Điểm cho Phụ Huynh/Giám Hộ

Bảy phương hướng phát triển rộng cung cấp khuôn khổ cho chương trình giảng dạy lớp mẫu giáo. Danh sách kiểm điểm này sẽ 
giúp xác định sự sẵn sàng của con quý vị cho chương trình mẫu giáo của chúng tôi. Xin hãy đọc mỗi câu và cho biết khả năng 
của con quý vị như được kể dưới đây bằng cách đánh dấu vào cột thích hợp.

Luôn luôn Thường Đôi khi Không bao 
giờ

Phát Triển về Thể Chất và Vận Động
Chạy, nhảy, và leo trèo với thăng bằng và kiểm soát o o o o

Dùng viết chì màu, viết lông, và viết chì để viết và vẽ với sự kiểm soát o o o o

Cắt bằng kéo một mình o o o o
Một mình thực hiện những việc tự săn sóc như là mặc quần áo, kéo dây khóa 
quần áo, cột dây giày o o o o

Phát Triển Cá Nhân và Xã Hội
Giáo tiếp một cách hòa hợp với người lớn và các trẻ em khác o o o o

Kiên trì với công việc đủ lâu để hoàn tất công việc hay đạt một mục tiêu o o o o

Quan tâm đến cảm xúc của người khác và chứng tỏ lòng tốt o o o o

Tuân theo hướng dẫn, quy luật, và lề thói mà không cần người lớn giúp đỡ nhiều o o o o

Chia sẻ các đồ chơi dễ dàng và thay phiên với các trẻ em khác o o o o

Ngôn Ngữ và Kỹ Năng Đọc Viết
Đã phát triển tính hài hước và thích thú trong trò chơi các từ o o o o

Quyến rũ bởi sách; tìm giúp đỡ khi học đọc hay là đọc sách sớm o o o o

Phát biểu ý kiến rõ ràng; dùng một từ vựng rộng rãi hay cao cấp o o o o

Viết tên o o o o

Có thể nhận biết các chữ cái o o o o

Dùng chữ cái để viết các từ o o o o

Viết các câu và truyện o o o o

Toán
Có thể nhận biết các số 0–20 o o o o

Đụng vào từng vật khi vật đó được đếm tới trong khi đếm một nhóm các đồ vật o o o o

Có thể đếm bằng miệng đến 30 o o o o

Dùng chiến lược giải quyết vấn đề để đạt sự hiểu biết o o o o

Viết các số 1–10 o o o o

Nhận biết các hình thể và nói về các đặc điểm của nó o o o o

Đặt các đồ vật theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất o o o o
Khoa Học 
 

Đặt câu hỏi và tỏ sự quan tâm về thế giới xung quanh các em o o o o

Diễn tả các đặc điểm và nhu cầu cơ bản của các sinh vật o o o o

Quan sát các đồ vật và tò mò về cách những đồ vật này hoạt động ra sao o o o o

Khoa Học Xã Hội
Đọc các dấu hiệu trong môi trường cộng đồng của các em và nói về ý nghĩa 
của những dấu hiệu này o o o o

Biết và tuân theo các luật lệ và hiểu lý do của các luật lệ o o o o

Mô tả các công việc và trách nhiệm khác nhau (lính cứu hỏa dập tắt đám cháy) o o o o

Mỹ Thuật
Nhận diện các màu sắc o o o o

Hát và múa theo các bài hát quen thuộc o o o o

Bộc lộ ý tưởng và kinh nghiệm bằng vẽ hình và tranh màu o o o o

Dùng vật liệu để tạo nên các vật và các thiết kế khác nhau o o o o
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For Office Use Only: (Phần dành riêng cho văn phòng)    / /       / /

Bản Câu Hỏi Phụ Huynh/Giám Hộ
Hướng Dẫn:  Yêu cầu trả lời mỗi câu hỏi dưới đây. Nếu cần thêm chỗ, dùng phía sau của đơn này.

1. Tại sao quý vị nghĩ là con quý vị cần được xét vào học lớp mẫu giáo sớm?

2. Diễn tả bất cứ hành vi hay thành tích nào mà chứng tỏ là con quý vị phát triển sớm.

3. Con quý vị đối phó với các hoàn cảnh mới hay hoạt động không quen thuộc như thế nào?

4. Mô tả con quý vị phản ứng ra sao với bực bội hay đối phó ra sao với những va chạm với người khác.

5. Mô tả các công việc con quý vị làm tại nhà.

6. Con quý vị giao tiếp với các trẻ em khác như thế nào? Yêu cầu giải thích và xem xét xem con quý vị có chia sẻ, thay phiên, và 
cộng tác với các bạn hay không?

7. Quý vị thấy những gì có thể là lợi và hại của việc vào học lớp mẫu giáo sớm một năm?
 Lợi:

 Hại:

Xin gởi lại đơn đã điền đầy đủ cho trường con quý vị.  
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