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Mẫu giáo là một năm học thú vị và quan
trọng đối với quý vị và con quý vị—đó là
một trong những năm học quan trọng
nhất.
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Đi học đều đặn ở lớp mẫu giáo sẽ giúp
con quý vị thành công trong học tập
trong suốt các năm học ở trường của bé.
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Quý vị có thể làm những gì?
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Quy định giờ đi ngủ sớm, và chuẩn bị sẵn
sàng đi ngủ 30 phút trước giờ ngủ. Trẻ em
có khả năng tốt nhất và sẵn sàng học khi các
em đã ngủ đủ.
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Nếu con quý vị đi xe buýt đến trường, hãy để
lịch giờ xe chạy trên tủ lạnh.
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Nếu quý vị đưa con đến trường, hãy có kế
hoạch với một ai đó có thể đưa con quý vị
đến trường trong trường hợp quý vị không
thể đưa bé đi.
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Hãy để thời gian dự phòng. Chuẩn bị sẵn
quần áo và túi từ tối hôm trước, và sáng dậy
sớm để chuẩn bị sẵn sàng.
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Liên lạc với trường và báo cho trường biết
nếu con quý vị cần nghỉ học hoặc nếu quý vị
khó có thể đưa con tới trường. Trường có thể
giúp đỡ.
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Con quý vị đã đăng ký đến trường chưa?
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Xin đừng chờ đợi—nhiều trường bắt đầu cho
đăng ký lớp mẫu giáo rất sớm, từ tháng Giêng,
để trẻ bắt đầu đi học vào mùa thu. Nếu con quý
vị sẽ tròn 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9, hãy liên hệ
School District (Phòng Qiáo dục Quận) và đăng
ký cho bé đi học!
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