
Ghi Danh Học Sớm
Trẻ em được đề nghị học trường mẫu giáo sớm sẽ cần chứng 
minh khả năng vượt quá kỳ vọng của nhóm bạn cùng tuổi để 
bảo đảm nhập học sớm và phát triển các kỹ năng học tập cũng 
như phát triển về xã hội/cảm xúc và thể chất. Tiêu chuẩn về việc 
nhập học sớm rất cao hầu bảo đảm là các học sinh không có 
khó khăn trong lớp học xếp ở trình độ cao. Sẽ không có sự suy 
xét, luôn cả thỉnh cầu, cho trẻ em với ngày sanh sau ngày 15 
tháng 10.
Lớp Mẫu giáo—Trẻ em mà sẽ được năm tuổi từ Ngày 2 tháng 9 
đến Ngày 15 tháng 10 đủ điều kiện để được xét đi học lớp mẫu 
giáo sớm.
Thêm thông tin, xem Maryland State Department of Education 
(MSDE) COMAR 13A.08.01.02 và Montgomery County Board 
of Education Policy JEB, Early Entrance to Prekindergarten, 
Kindergarten, and First Grade và Montgomery County Public 
Schools (MCPS) Regulation JEB-RB, Early Entrance to 
Prekindergarten, Kindergarten, and First Grade.

Ghi Danh Học Lớp Mẫu Giáo Sớm
Chương trình lớp mẫu giáo gồm có những gì? 
Chương trình lớp mẫu giáo MCPS được dựa trên một chương 
trình giảng dạy mà thúc đẩy sự thành thạo về đọc, viết, và toán 
của học sinh và cung cấp các kinh nghiệm học tập thách thức 
cho tất cả các học sinh. Chương trình giảng dạy khắc nghiệt bao 
gồm:

 ¾ chương trình đọc hằng ngày/viết/ngôn ngữ
 ¾ toán hằng ngày
 ¾ thi thường xuyên để kiểm điểm sự tiến triển của em học sinh 

và kế hoạch bài giảng dạy tiếp theo,
 ¾ dạy học trong nhóm nhỏ và lớn, và
 ¾ các cơ hội cho các hoạt động học vấn độc lập.

Chương trình giảng dạy cũng bao gồm khoa học và nội dung xã 
hội học cũng như cơ hội cho các học sinh tham gia trong nghệ 
thuật, nhạc, văn học thông tin, và giảng dạy về sức khỏe và thể 
thao.
Để thêm thông tin, yêu cầu liên lạc với trường thuộc khu nhà qúi 
vị và lấy hẹn viếng thăm lớp mẫu giáo.

Ghi danh Học Lớp Mẫu Giáo Sớm có 
phải là một quyết định tốt nhất cho 
con qúi vị không?
Yêu cầu qúi vị chú ý đến những điểm sau đây: 

 ¾ Mục đích của việc ghi danh học sớm là để cho các em tuổi 
nhỏ hơn có dịp học Mẫu giáo, những em mà biểu lộ kỹ năng 
trên trung bình và phát triển khi đo lường qua những môn 
thẩm định của MCPS. Sự phát triển về các kỹ năng giáo 
khoa và tình cảm xã hội của em trẻ được quan tâm đến. 

 ¾ Những em học sinh trẻ hơn này cần đủ khả năng để làm 
việc trong lớp học với các trẻ em lớn hơn một hay nhiều 
tuổi. 

 ¾ Tiêu chuẩn về việc nhập học sớm rất cao hầu bảo đảm là 
các học sinh không có khó khăn trong lớp học xếp ở trình 
độ cao.

 ¾ Đi học sớm là một quyết định ảnh hưởng lâu dài mà phụ 
huynh/giám hộ đã làm cho con em. Không đoán trước được 
về tác động của việc đi học sớm sẽ ảnh hưởng như thế nào 
đối với em trẻ trong phương diện xã hội/tình cảm khi em tiến 
triển qua trường tiểu học, trung học cấp II, trung học cấp III, 
và sau đó.

 ¾ Đi học lớp Mẫu giáo sớm không phải để thay thế việc trông 
trẻ.   Thông tin về dịch vụ trông trẻ, phụ huynh/giám hộ nên 
liên lạc LOCATE: Child Care tại 877-261-0060 hay http://
www.marylandfamilynetwork.org/programs-services/locate/ 
để lấy danh sách các trung tâm trông trẻ có phép trong khu 
láng giềng.

Tại sao các thí sinh cho chương trình 
Early Entrance cần phải được thẩm 
định khi các trẻ em khác chuẩn bị vào 
lớp mẫu giáo không cần phải được 
thẩm định? 
Theo luật Maryland (COMAR 13A.08.01.02), các trẻ em mà sẽ 
được 5 tuổi vào ngày hay trước Ngày 1 tháng 9 là đủ tuổi để bắt 
đầu lớp mẫu giáo. Theo hướng dẫn của tiểu bang, một trẻ em 
mà ngày sanh là giữa Ngày 2 tháng 9 và Ngày 15 tháng 10 có 
thể được cứu xét cho chương trình mẫu giáo sớm. Các trẻ em 
sanh sau Ngày 15 tháng 10 sẽ không được xét. Sẽ không có 
thỉnh cầu cho trẻ em với ngày sanh sau Ngày 15 tháng 10.
Các trẻ em không đủ tuổi phải biểu lộ khả năng trình độ trên 
trung bình để đủ điều kiện đi học lớp mẫu giáo sớm. Không cần 
thiết là các trẻ em phải học hay chuẩn bị cho các bài thi về phát 
triển tuổi thơ ấu. Bài thẩm định gồm một số các hoạt động khác 
nhau mà đo lường kỹ năng của mỗi học sinh trong các phạm vi 
phát triển sau đây:

 ¾ Phát triển về vận động
 ¾ Phát triển về đọc và ngôn ngữ
 ¾ Nhận thức về Toán

Tôi cần biết gì về phương thức thẩm 
định?
Tất cả các môn thi vào học lớp mẫu giáo sớm sẽ được tổ chức 
từ Ngày 6 tháng 7 đến Ngày 13 tháng 8, 2021. Phụ huynh/giám 
hộ sẽ có lựa chọn để cho con họ tham gia trong môn thi trực 
tuyến hay trực tiếp. Trường học sẽ liên lạc với phụ huyh/giám hộ 
để xếp đặt phiên thi. Trẻ em chỉ được thẩm định một lần thôi. Vào 
lúc thi, phụ huynh/giám hộ sẽ phải ký đơn tiết lộ sức khỏe cho 
biết rằng con quý vị mạnh khỏe và đủ khả năng tham dự các hoạt 
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động thẩm định. Phụ huynh/giám hộ phải cho các con họ biết 
về tiến trình xin nhập học sớm trước khi các em tham gia trong 
các môn thi và sinh hoạt. Họ phải giúp các con hiểu là tham gia 
không có nghĩa là các em tự động được vào học lớp mẫu giáo 
trong niên học tới. Các môn thi sẽ được nhân viên MCPS thực 
hiện. Để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các trẻ em và nhân 
viên, mỗi em sẽ có tập bài thi riêng. 
Phụ huynh/giám hộ của các trẻ em mà sẽ thi trực tuyến sẽ cần 
xếp đặt thời gian để đến nhận tập bài thi tại trường học trước 
buổi hẹn thi của em. Phụ huynh/giám hộ của các trẻ em tham 
gia các buổi thi trực tiếp không thể có mặt trong buổi thi. Trường 
học sẽ có chỗ đợi cho phụ huynh. 
Phụ huynh/giám hộ của các trẻ em tham gia trong các buổi thi 
trực tuyến không được giúp đỡ các em trả lởi các câu hỏi của 
bài thi. Giúp đỡ con làm bài thi sẽ đưa đến kết quả thẩm định 
không đúng của con. 
Kết quả sẽ không có ngay vào ngày thi. Nhóm trường học sẽ 
kiểm điểm các dữ kiện của các bài thi và thông tin và cung 
cấp một thơ thông báo trong vòng 15 ngày sau khi quyết định.  
Trường học sẽ liên lạc với phụ huynh/giám hộ nếu con họ được 
đề nghị đi học lớp mẫu giáo sớm.

Làm cách nào để phụ huynh/giám hộ 
ghi danh cho con đi học Lớp Mẫu giáo 
sớm? 

 ¾ Đầu tiên, phụ huynh/người giám hộ nên xác định trường 
MCPS nào là trường thuộc nhà của con họ. Để xác định 
trường nào thuộc khu láng giềng của quý vị, gọi Boundary 
Information Line tại 240-314-4700, từ 9:00 giờ sáng đến 
12:00 giờ trưa, thứ Hai- thứ Sáu. Quý vị cũng có thể dùng 
Bảng Xác Định Trường Học (School Assignment Locator) 
trên trang mạng tại MCPS tại www.montgomeryschoolsmd.
org, tìm School Assignment Tool (Dụng Cụ Xác Định Trường 
Học). Xem Board Policy JEA, Residency, Tuition, and 
Enrollment.

 ¾ Sau đó, phụ huynh/giám hộ nên hoàn tất đơn Early 
Entrance to Kindergarten (MCPS Form 271-6, Application for 
Early Entrance to Kindergarten); và nạp mẫu đơn đã hoàn 
tất cho trường nhà của con quý vị.  

 ¾ Đơn ghi danh có thể lấy tại các địa điểm sau đây: 
 ¾ Trường học thuộc khu vực nhà 

 ¾ Trang mạng MCPS  tại http://www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/271-
6.pdf

 ¾ Phụ huynh/giám hộ phải nạp đơn đã hoàn tất đến trường 
nhà con quý vị. 

 ¾ Đơn sẽ được nhận bắt đầu Ngày 1 tháng 2 cho đến Ngày 
30 tháng 6.

Làm cách nào các phụ huynh/giám hộ 
nhận thêm thông tin về quyết định của 
trường học?

 ¾ Phụ huynh/giám hộ nào muốn biết thêm thông tin về đề nghị 
của trường học có thể yêu cầu một buổi họp với hiệu trưởng 
trường học hầu bàn luận các kết quả thẩm định và chia sẽ 
thông tin phụ trội. 

Những điều kiện của tiểu bang cho 
các chương trình không phải là công 
lập và các chương trình trông trẻ là 
gì?

 ¾ Theo luật lệ MSDE, trẻ em phải được 5 tuổi hay lớn hơn 
trước hay vào Ngày 1 tháng 9 mới đủ tuổi học lớp mẫu giáo. 
Luật cũng bắt buộc một em trẻ mà sẽ được 3 hay 4 tuổi vào 
Ngày 1 tháng 9 là đủ tuổi để vào trường trông trẻ (3 tuổi) 
hay một chương trình trường trẻ (4 tuổi).

Thông tin phụ trội của chương trình 
lớp Mẫu giáo có thể tìm thấy ở đâu? 
Để thêm thông tin về chương trình giáo khoa mẫu giáo và những 
kỳ vọng của chương trình, phụ huynh/giám hộ có thể xem trang 
Kindergarten Information & Resources trên trang mạng MCPS 
tại www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/Kindergarten.aspx
Để xem lại Maryland State Curriculum những kỳ vọng của mẫu 
giáo, xin xem trang mạng MSDE tại: http://www.mdk12.org/
instruction/commoncore/index.html

MCPS cấm chỉ việc kỳ thị bất hợp pháp dựa trên các đặc điểm cá nhân mà bao gồm chủng tộc, sắc tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc 
quốc gia, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng nhập cư, giới tính, thể hiện giới tính, biểu lộ giới tính, định hướng giới tính, tình trạng gia 
đình/cha mẹ, tình trạng hôn nhân, tuổi, khả năng (trí tuệ, tình cảm/xã hội, và thể chất), tình trạng nghèo khó và tình trạng kinh tế xã 
hội, hay ngôn ngữ, hay các thuộc tính khác hợp pháp hay được bảo vệ theo hiến pháp hay nhập đoàn. Lời Tuyên Bố Không Kỳ Thị 
MCPS đầy đủ, với các hướng dẫn và thông tin liên hệ cho các thắc mắc hoặc khiếu nại về kỳ thị hoặc để yêu cầu các thích ghi, có 
sẵn trên mạng MCPS, tại: http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/nondiscrimination/.
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