
HỌC KHU MUKILTEO 
ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀO MẪU GIÁO & LỚP MỘT SỚM 

 
 

Các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét để sớm vào mẫu giáo và lớp một cho trẻ em có ngày 
sinh sau ngày 31 tháng 8. Các ứng viên xin nhập học sớm phải tham gia một cuộc đánh giá xác định 
rằng trẻ đủ để tiến bộ để học mẫu giáo hay lớp một thành công. Việc sàng lọc các ứng viên sẽ bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau: 

 

(1) Năng lực Trí tuệ (4) Phân biệt Hình ảnh (7) Phát triển Ngôn ngữ 

(2) Kỹ năng Vận động Thô (5) Phân biệt Âm thanh  
(3) Kỹ năng Vận động Tinh (6) Phát triển Tình cảm/Xã hội  

 

Học sinh phải qua sàng lọc về tất cả các lĩnh vực ở mức năm năm sáu tháng và được khuyến nghị 
của người đánh giá nên vào mẫu giáo sớm hoặc ở mức sáu năm sáu tháng và được khuyến nghị từ 
người đánh giá nên vào lớp một sớm. 

 
Học khu sẽ chấp nhận đánh giá bên ngoài đáp ứng các yêu cầu trên và đã được thực hiện bởi một 
nhà tâm lý học được Tiểu bang Washington cấp phép hoặc nhà tâm lý học có chứng nhận của Tiểu 
bang Washington. Các trường hợp miễn yêu cầu đánh giá bên ngoài sẽ được thực hiện trên cơ sở gửi 
mẫu đơn “Miễn phí và Giảm tiền Ăn trưa” và đủ điều kiện cho bữa trưa miễn phí. Phải tiến hành đánh 
giá vào thời điểm nộp đơn xin nhập học sớm. Các ứng viên phải nộp đơn cho hiệu trưởng không quá 
ngày Thứ Hai tuần thứ tư của tháng 8 để được xem xét cho năm học tiếp theo. 

 
Các ứng viên được hiệu trưởng khuyến nghị nhập học sớm sẽ được phép ghi danh tại trường tiểu học 
phục vụ cho khu vực cư trú. Giáo viên và hiệu trưởng sẽ quan sát trẻ trong giai đoạn hai tháng 
học thử. Hiệu trưởng sẽ báo cáo cho phụ huynh/người giám hộ về việc điều chỉnh và tiến bộ của trẻ 
và ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục hay không. 

 
Phụ huynh không đồng ý với khuyến nghị kết quả từ đơn xin nhập học sớm hoặc thời gian học thử hai 
tháng có thể yêu cầu xem xét lại các khuyến nghị của Giám đốc Điều hành Giáo dục Tiểu học. 

 
Người kiểm tra Nhập học Sớm 

 

Học khu Mukilteo sẽ chấp nhận các đánh giá bên ngoài do một Nhà tâm lý học được Tiểu bang 
Washington cấp phép hoặc Nhà tâm lý học có chứng nhận của Tiểu bang Washington. Các nhà tâm lý 
học sau đây đã thông báo cho Học khu Mukilteo rằng có thể liên lạc với họ về việc kiểm tra để nhập 
học sớm. Bằng việc cung cấp danh sách này, Học khu Mukilteo không khuyến nghị hoặc chứng thực 
bất kỳ nhà cung cấp cụ thể nào. 

 

 

Bác sĩ Christian Quayle 

(425) 385-3262 số máy lẻ 3# 

15418 – Main Street 
Suite 301 

Mill Creek, WA 98012 

 
Frances Douglass, Tiến sĩ. 

(425) 478-9624 
 

 

Karen E. Clark, Tiến sĩ.  
(206) 795-6365 

6869 Woodlawn Ave NE 

Suite #200 

Seattle, WA 98115 
 

Glenna Clouse, Thạc sĩ Giáo dục.  

206-617-2131 

19217 – 36
th
 Ave W Suite 215 

Lynnwood, WA 98036 

Gwen Lewis, Tiến sĩ. 
(425) 672-1850 

555 Dayton Street 

Suite D 

Edmonds, WA 98020 
 

 

 



Early Entrance Application 
Đơn Đăng ký Sớm 

 
Student Name: ______________________________ Birthdate: _____________________________ 
Tên Học sinh: Ngày sinh: 

 
Gender: □ Male □ Female Today’s date: ________________ Service area school: _______________ 
Giới tính: □ Nam  □ Nữ Ngày hôm nay:  Trường trong khu vực dịch vụ: 

 
Parent/Guardian Name: _____________________________________________________________ 
Tên Phụ huynh/Người Giám hộ:   

 
Address: _____________________________________ City: _______________ Zip: ____________ 
Địa chỉ: Thành phố: Mã Zip: 

 
E-mail address: __________________________________ Phone # _________________________ 
Địa chỉ email: Số Điện thoại 

 
Briefly state the reason(s) for this application for early admission to school: 
Tóm tắt (các) lý do nộp đơn xin nhập học sớm tại trường: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parent/Guardian signature: __________________________________________________________ 
Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ: 

 
Tests most generally used: (use appropriate parts) 

Các bài kiểm tra thường được sử dụng: (sử dụng các phần phù hợp) 

 
WRAT (pre-academic)     WPPSI (mental) – or pref. short form Stanford 
WRAT (trước khi học)      WPPSI (trí tuệ) – hoặc mẫu ngắn ưu tiên Stanford 

Visual Motor Integration (VmI)    Alpern Boll 
Hợp nhất Thị giác và Vận động (VmI)    Alpern Boll 

Wepman       Vineland Adaptive Behavior Scales 
Wepman       Thang Hành vi Đáp ứng Vineland 

Durrell – Gross Motor     Draw-A-Person 
Durrell – Vận động Tinh      Vẽ người 

Binet  
Binet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Early Entrance Assessment 
Đánh giá Nhập học Sớm 

Developmental Area 
Lĩnh vực Phát triển 

Assessment Instrument 
Công cụ Đánh giá 

Age Equivalent Score 
Điểm Tương đương theo Độ tuổi 

Cognitive 
Nhận thức 

  

Language 
Ngôn ngữ 

  

Visual Discrimination 
Phân biệt Hình ảnh 

  

Auditory Discrimination 
Phân biệt Âm thanh 

  

Social/Emotional 
Xã hội/Tình cảm 

  

Gross Motor 
Vận động Thô 

  

Fine Motor 
Vận động Tinh 

  

 
 
Examiner Name (Print): ___________________________________________________________ 
Tên Người kiểm tra (Viết in): 

 
Examiner Signature: _______________________________ Date: _________________________ 
Chữ ký Người kiểm tra: Ngày: 

 
NOTE: A brief report of tests give and the age level obtained in each of the seven areas must 
be delivered to the building principal no later than the fourth Monday of August to be 
considered. 
LƯU Ý: Một bản báo cáo tóm tắt các bài kiểm tra và độ tuổi đạt được trong mỗi một lĩnh vực thuộc bảy lĩnh vực 
phải được gửi đến hiệu trưởng nhà trường không muộn hơn ngày Thứ Hai tuần thứ tư tháng 8 để được xem xét. 

 


