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Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland
Kinh Nghiệm Trước Mẫu Giáo

Department of Elementary Curriculum and Districtwide Programs
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN MONTGOMERY

Rockville, Maryland 20850

HƯỚNG DẪN: Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) đòi hỏi Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) phải thu thập các thông 
tin về những trải nghiệm về nhà trẻ của tất cả các học sinh mới ghi danh vào lớp mẫu giáo. Dùng những định nghĩa cung cấp dưới đây, xin 
hãy cung cấp thông tin sau đây và gởi lại trường học mà con quý vị sẽ ghi danh cùng với MCPS Form 560-24, Thông Tin Về Học Sinh Mới.

Các Loại Trải Nghiệm về Nhà Trẻ Theo Định Nghĩa của MSDE
Trung Tâm Trông Giữ Trẻ. Việc trông giữ trẻ được cung cấp trong một cơ 
sở, thường không phải là nhà riêng, mà cung cấp việc trông giữ trẻ một phần 
hay cả ngày khi không có mặt phụ huynh (Có giấy phép của Maryland Child 
Care Administration hay cơ quan quản lý trông giữ trẻ của tiểu bang khác.)
Chương Trình Even Start. Chương trình dạy cho gia đình bao gồm các 
dịch vụ giáo dục trẻ thơ, phụ huynh, và tráng niên. Do hội đồng giáo dục địa 
phương quản lý và do MSDE kiểm soát.
Miễn Học Lớp Mẫu Giáo. Miễn một năm để hoãn lại việc vào học Mẫu giáo 
vì chưa trưởng thành, đi học toàn thời gian tại trung tâm coi giữ trẻ có giấy 
phép, hay tại nơi giữ trẻ tại gia đình có đăng ký. (MCPS Form 560-19)
Nơi Giữ Trẻ Tại Gia Đình. Việc coi giữ được cung cấp tại một nhà riêng 
không phải là nhà em bé và việc coi giữ này có được trả tiền. (Có giấy phép 
của Maryland Child Care Administration hay cơ quan quản lý giữ trẻ của tiểu 
bang khác.) 
Head Start. Chương trình trước tuổi đi học cho các em từ 2 đến 5 tuổi từ các 
gia đình lợi túc thấp được cung cấp bởi hệ thống trường học công lập địa 
phương hay các tổ chức tư nhân. (Có giấy phép của Maryland Child Care 
Administration hay cơ quan quản lý giữ trẻ của tiểu bang khác.)
HIPPY. Chương Trình Giảng Dạy tại Nhà cho Phụ Huynh của Các Em Nhỏ 
Trước Tuổi Đi Học. Chương trình thăm viếng nhà cho các phụ huynh để hỗ 
trợ việc học từ bé của con họ. Do các tổ chức công và tư quản lý.

Trung Tâm Judy MCPS. Hỗ trợ sự sẫn sàng cho trường học được cung cấp 
cho các trẻ em nhỏ (0-5 tuổi) và các gia đình của các em.
Lớp Mẫu Giáo Tư. Các chương trình mẫu giáo được tiểu bang chấp thuận 
mà không được tổ chức trong, hay bảo trợ bởi, hệ thống các trường công 
lập.
Lớp Tư Trước Tuổi Đi Học. Chương trình trước tuổi đi học với chú tâm 
"giáo dục" cho các trẻ em 3 và 4 tuổi, thường là không trọn ngày, chín tháng 
mỗi năm. (Do MSDE hay bộ giáo dục tiểu bang khác quy định)
Những nơi khác chưa được liệt kê. Bất cứ chương trình hay dịch vụ nào 
chưa được liệt kê ở trên, kể cả những chương trình đã dự tại một quốc gia 
khác.
Phụ Huynh là Thầy Giáo. Chương trình viếng thăm tận nhà cho các phụ 
huynh để hỗ trợ việc học từ bé của con họ. Do các tổ chức công và tư quản 
trị.
Giáo Dục Đặc Biệt Trước Tuổi Đi Học. Dịch vụ cho các trẻ em có khuyết 
tật. 
Lớp Mẫu Giáo Công. Học sinh mà phải học lại lớp mẫu giáo.
Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo Công. Chương Trình Giáo Dục Trước Tuổi Đi Học 
cho các trẻ em 4 tuổi. (Do hội đồng giáo dục địa phương quản lý và MSDE 
hay bộ giáo dục của một tiểu bang khác quy định.)

Tên Học Sinh  Ngày Sinh / /

School ID#
(do nhân viên nhà trường điền)

1. Có phải con quý vị đã được trông giữ hoàn toàn tại nhà hoặc bởi một người thân từ tháng 9 năm ngoái không?
□ Có  □ Không

2. Nếu Không, con quý vị được trông giữ nhiều nhất tại nhà trẻ thuộc loại nào từ tháng 9 năm ngoái? (Yêu cầu chỉ đánh dấu một ô)

□ Trung Tâm Trông Trẻ

□ Dịch Vụ Giữ Trẻ tại Gia Đình

□ Head Start

□ Lớp Mẫu Giáo Tư

□ Lớp Tư Cho Trẻ Trước Tuổi Đi Học

□ Giáo Dục Đặc Biệt Trước Tuổi Đi Học

□ Lớp Mẫu Giáo Công

□ Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo Công

3. Ngoài kinh nghiệm đã chọn ở trên, con quý vị có được hưởng bất cứ dịch vụ nào sau đây không? (Đánh dấu vào tất cả những chỗ 
thích hợp) 

□ Trung Tâm Trông Giữ Trẻ

□ Even Start

□ Miễn Học Mẫu Giáo Công

□ Nơi Giữ Trẻ tại Gia Đình

□ Head Start

□ HIPPY

□ Trung Tâm Judy MCPS

□ Lớp Tư Cho Trẻ Trước Tuổi Đi Học

□ Những nơi khác chưa được liệt kê

□ Chương Trình Phụ Huynh là Thầy Giáo

□ Giáo Dục Đặc Biệt Trước Tuổi Đi Học

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/detail.aspx?formID=334&formNumber=560-24&catID=2&subCatId=5
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/detail.aspx?formID=459&formNumber=560-19&catID=2&subCatId=0

