
Học khu Mukilteo 

Thông tin Phụ huynh về Mẫu giáo Cả ngày 

 

Học khu Mukilteo cung cấp chương trình mẫu giáo cả ngày cho tất cả học sinh.  Mỗi lớp sẽ cung cấp trải nghiệm học tập 

chất lượng cao, không chỉ cung cấp nội dung giảng dạy về mảng học thuật chính mà còn đáp ứng các nhu cầu xã hội và 

tình cảm của trẻ, cung cấp các trải nghiệm sáng tạo và thực hành, xử lý các nhu cầu toàn diện của “trẻ”.  Các phương thức 

phát triển phù hợp sẽ tập trung vào các nhu cầu học tập độc đáo của trẻ, trẻ đã tham gia vào các cơ sở học tập sớm hoặc 

lần đầu chuyển sang trường. 

Học sinh sẽ được phục vụ tại trường chính hoặc Trung tâm Mẫu giáo Pathfinder.  Các khu vực tham gia cho học sinh mẫu 

giáo được chỉ định để tham gia Trung tâm Mẫu giáo Pathfinder sẽ được thông báo cho phụ huynh vào mỗi mùa xuân lúc 

đăng ký mẫu giáo. 

 

Nguyên tắc Hướng dẫn về Mẫu giáo Chất lượng Cao 

Chương trình Mẫu giáo Cả ngày được cung cấp sẽ làm theo các hướng dẫn của Tiểu bang Washington để tạo chương trình 

nuôi dưỡng, khắt khe, chất lượng cao phù hợp các đặc điểm riêng của từng trẻ. Các nguyên tắc sau nhằm hướng dẫn nhân 

viên và phụ huynh trong việc hỗ trợ học sinh: 

 Phụ huynh là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ. 

 Cộng tác giữa các gia đình, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của từng trẻ. 

 Mọi trẻ đều là người học có năng lực và khả năng. 

 Trẻ em phát triển mạnh khi trẻ có các mối quan hệ an toàn với người lớn và được hỗ trợ bởi môi trường an toàn, 

tích cực, phù hợp lứa tuổi, vui chơi có mục đích, và đạt được sự cân bằng giữa độc lập và cấu trúc. 

 Trẻ em học tập tốt nhất thông qua tham gia tích cực và khi được cung cấp cơ hội học tập thông qua khám phá, 

tương tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề, trò chuyện và vui chơi. 

 Chương trình mẫu giáo chất lượng cao cung cấp cơ hội phát triển phù hợp và học tập khắt khe cân bằng giữa đề 

xuất của trẻ và hướng dẫn của giáo viên. 

 Chương trình mẫu giáo chất lượng cao ghi nhận và hỗ trợ những điểm khác biệt về nhu cầu kỹ năng và khả năng 

của trẻ khi họ phát triển với tư cách cá nhân. 

 Mẫu giáo là năm chuyển tiếp, cầu nối giữa các trải nghiệm học tập sớm và hệ thống K-12. 

 Lãnh đạo các chương trình mẫu giáo chất lượng cao có kiến thức về phương pháp giảng dạy phù hợp và phát triển 

của trẻ để hỗ trợ giáo viên hiệu quả. 

 

 

Làm quen với Bạn 

Trong ba ngày học đầu tiên, giáo viên mầm non sẽ lên lịch họp để gặp mặt học sinh và phụ huynh.  Mục đích của cuộc 

họp này là giúp trẻ chuyển tiếp sang mẫu giáo một cách thuận lợi. Bạn và con bạn sẽ có cơ hội làm quen với giáo viên và 

con bạn sẽ có thể đặt câu hỏi và chia sẻ thông tin quan trọng về con bạn, như: 

 Các hoạt động trẻ thích. 
 Những điều bạn cùng nhau làm với tư cách gia đình. 

 Điều con bạn thấy thoải mái khi chán nản, giận dữ hoặc buồn chán hoặc trong các tình huống mới. 

 Cách con bạn học tốt nhất. 

 Những người quan trọng trong cuộc sống của trẻ. 

 Thông tin sức khỏe và thông tin khác cần thiết để con bạn an toàn tại trường. 

 



Chương trình Giảng dạy Mẫu giáo Cả ngày 

Giáo viên mẫu giáo sẽ áp dụng chương trình giảng dạy được Học khu thông qua trong các môn học đọc, viết, toán và khoa 

học.  Chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu và đáp ứng các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Washington. 

 

Yêu cầu đối với Mẫu giáo Cả ngày do Tiểu bang tài trợ 

Các cấu phần quan trọng của chương trình chất lượng cao, mẫu giáo cả ngày bao gồm: 

1. Cung cấp chương trình giảng dạy ít nhất một nghìn giờ. 

2. Cung cấp chương trình giảng dạy có trải nghiệm phong phú và đa dạng hỗ trợ học sinh về: 

a. Phát triển kỹ năng cơ bản trong các môn học đọc, toán học và viết. 

b. Phát triển một loại kỹ năng giao tiếp. 

c. Phát triển trải nghiệm khoa học, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, sức khỏe, giáo dục thể chất và ngôn ngữ 

thế giới ngoài Tiếng Anh. 

d. Đạt các kỹ năng vận động lớn và nhỏ. 

e. Đạt các kỹ năng xã hội và tình cảm bao gồm tham gia thành công các hoạt động học tập với tư cách cá 

nhân và một phần của nhóm. 

f. Học tập thông qua trải nghiệm thực tế. 

3. Thiết lập môi trường học tập phát triển phù hợp và hỗ trợ khả năng sáng tạo. 

4. Thể hiện sự kết nối mạnh mẽ và giao tiếp với những nhà giáo dục sớm. 

5. Tham gia các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng vào chương trình mẫu giáo với các nhà giáo dục sớm và phụ huynh. 

6. Quản lý Washington Kindergarten Inventory of Developing Skills (WaKIDS). 

Năm học mẫu giáo là quãng thời gian kỳ diệu đối với sự phát triển của trẻ.  Có kiến thức sâu rộng về sự phát triển của trẻ 

giúp các nhà giáo dục tạo ra một môi trường hỗ trợ cơ hội học tập cuốn hút, ý nghĩa và cơ hội liên quan. Cơ sở kiến thức 

hỗ trợ trẻ đạt được một năm mẫu giáo thành công và xây dựng nền tảng thành công. 

Mỗi trẻ tăng trưởng và phát triển ở một mức độ riêng.  Có thể khác nhau đáng kể giữa trẻ mẫu giáo trong cùng một lớp 

học.  HIểu rõ các nhu cầu học tập chung và riêng giữa tất cả các trẻ trong lớp sẽ cho phép giáo viên mẫu giáo hỗ trợ thành 

công nền tảng của từng trẻ. 

 

Hướng dẫn Phát triển và Học tập Sớm Tiểu bang Washington 

Hướng dẫn Phát triển và Học tập Sớm Washington, được đội ngũ chuyên gia về học tập sớm, cộng đồng và tổ chức văn 

hóa cùng nhau soạn thảo, cung cấp thông tin cho phụ huynh và nhà giáo dục liên quan đến trẻ từ lúc sinh đến lớp ba. 

Chủ đề trong hướng dẫn này bao gồm: 

 Về tôi và gia đình của tôi và văn hóa. 

 Xây dựng mối quan hệ. 

 Chạm, nhìn, nghe và di chuyển quanh. 

 Lớn lên khỏe mạnh. 

 Giao tiếp (đọc viết). 

 Tìm hiểu về thế giới của tôi. 

Những hướng dẫn phát triển và học tập sớm này đã được soạn thảo cẩn thận để ghi nhận và tôn vinh những điểm khác biệt 

ở trẻ, là một công cụ hữu ích cho phụ huynh hiểu rõ các giai đoạn phát triển của trẻ.  Có thể tải xuống tại:  

http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

Để biết thêm thông tin về mẫu giáo cả ngày, có thể tải xuống Hướng dẫn Mẫu giáo Cả ngày Tiểu bang Washington 

tại:  http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf. 

 

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf


Chuẩn bị Sẵn sàng vào Mẫu giáo 

Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi chuẩn bị sẵn sàng vào mẫu giáo? 

Mỗi trẻ có đặc điểm riêng và xuất phát từ nền tảng và trải nghiệm khác nhau.  Điều quan trọng là ghi nhận trẻ 

học ở mức khác nhau.  Trẻ có thể dễ dàng học được một kỹ năng trong khi khó thực hiện một kỹ năng khác 

hơn.  Phụ huynh có thể giúp trẻ thực hiện nhiều kỹ năng tại nhà chỉ bằng cách đọc cho trẻ nghe, giúp trẻ ghi tên 

mình, đếm các vật, nói tên chữ và âm, nói tên hình dạng, sử dụng kéo và nói chuyện về những điều trẻ thích như 

sách vở, gia đình và vật nuôi.   

Thực hiện các ý tưởng sau để giúp trẻ từ hướng dẫn phát triển và học tập sớm, được soạn thảo cẩn thận để ghi 

nhận và tôn vinh những điểm khác biệt ở trẻ.  Đây là một công cụ hữu ích cho phụ huynh để hiểu rõ các giai 

đoạn phát triển của trẻ.  Có thể tải xuống tại:  http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

Về Tôi và Gia đình của Tôi và Văn hóa 

 Chia sẻ với con bạn thông tin về gia đình và truyền thống văn hóa, nghi thức, thói quen và hoạt động.  

Giải thích tại sao chúng lại quan trọng và khiến trẻ trở thành một bộ phận trong đó.  

 Dạy con giúp đỡ trong việc chăm sóc trẻ nhỏ hơn. 

 Xác định và giúp khám phá các thắc mắc và sở thích của trẻ.  Tìm sách liên quan hoặc thông tin trực 

tuyến. 

 Giúp trẻ hiểu rõ về tình cảm của trẻ và tình cảm của người khác. 

 Ghi nhận nỗ lực tham gia nhiệm vụ của con. 

 Chơi các trò chơi ghi nhớ với con. 

Xây dựng Mối quan hệ 

 Tạo cơ hội để con chơi với những trẻ khác. 

 Khuyến khích con lắng nghe người khác. 

 Cho con biết rằng môi trường khác nhau có những quy tắc khác nhau về quan hệ và hành vi. 

 Thảo luận ý tưởng chia sẻ đồ vật như thức ăn, đồ chơi, vật liệu và thiết bị sân chơi.  Khuyến khích trẻ 

luân phiên nhau. 

 Khuyến khích hành vi tích cực đối với động vật và thể hiện sự tôn trọng chúng. 

 Cho phép trẻ giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. 

Chạm, Nhìn, Nghe và Di chuyển Quanh 

 Cho trẻ cơ hội tham gia hoạt động thể chất hàng ngày. 

 Khuyến khích trẻ thử một loạt các hoạt động như nhảy, phi nước đại, nhảy qua, uốn, xoắn, kéo dài, cân 

bằng (đi bộ thành hàng), và lăn, tung và hứng bóng. 

 Nhảy theo nhạc, chơi trò làm theo người lãnh đạo và tiếp tục giả vờ đi. 

 Giữ tờ giấy, bút dạ hay bút chì màu cho con của bạn để trẻ viết tên mình, chữ, hoặc vẽ một bức tranh. 

 Nhắc trẻ rằng học điều mới là cách thực hành hiệu quả.  Gần gũi khi trẻ đang cố gắng vượt qua khó 

khăn. 

 Nói tên năm giác quan với con và thảo luận cách chúng giúp trẻ. 

 

 



Lớn lên Khỏe mạnh 

 Cố gắng duy trì thói quen hoặc lịch hàng ngày cho trẻ. 

 Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc. 

 Hỗ trợ trẻ đánh răng hai lần một ngày. 

 Giúp trẻ thực hành rửa tay. 

 Khuyến khích trẻ uống nước cả ngày.   

 Cho trẻ khám răng và sức khỏe định kỳ. 

 Nói chuyện với trẻ về an toàn.   

 Khuyến khích con bạn ra quyết định về việc chơi hoặc cất đồ chơi. 

 

Giao tiếp (đọc viết) 

 Chơi chữ, hát các bài hát, nhảy và tạo vần điệu với nhau. 

 Nói chuyện với con bạn cả ngày.  Lắng nghe và phản hồi những điều con đang nói và để con cũng như 

vậy. 

 Đọc cho trẻ nghe mỗi ngày.  Hỏi và nói về những nội dung bạn đã đọc.  

 Hỏi trẻ xác định và đánh vần tên trẻ. 

 Giúp trẻ thực hành nói bảng chữ cái và nhận biết các chữ và âm từ sách vở và tạp chí. 

 Giúp trẻ viết tên mình.   

 Giúp trẻ đếm đến 100 và viết số. 

 Thực hành đếm xe theo màu cụ thể khi chúng lái. 

 Giúp trẻ học các tháng của năm. 

 Nói về hình dạng và kích cỡ khác nhau bằng cách so sánh các vật. 

 Chơi các thẻ hoặc bảng trò chơi với con. 

 Khám phá bên ngoài và nói chuyện về đá, cây, sâu bọ và tự nhiên. 

 Giúp trẻ hiểu rõ về nơi mình sinh sống và hàng xóm xung quanh. 

 Giúp trẻ thể hiện bản thân thông qua hình vẽ, nhảy, di chuyển hoặc âm nhạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


