
 
 

Thông tin cho phụ huynh về lớp học mẫu giáo bán trú  

 
Quận trường Mukilteo có các lớp học mẫu giáo bán trú cho tất cả học sinh. Mỗi lớp học sẽ cung cấp trải nghiệm học tập 

chất lượng cao cho học sinh, không chỉ bằng việc cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực học tập chính, mà còn thông qua 

việc đáp ứng nhu cầu xã hội và tình cảm của trẻ em, cung cấp trải nghiệm sáng tạo và thực hành, cũng như giải quyết nhu 

cầu toàn diện của trẻ. Các phương pháp thực hành phù hợp với sự phát triển sẽ tập trung vào nhu cầu học tập riêng biệt của 

từng trẻ, cho dù trẻ đã tham gia vào các môi trường học tập sớm hay đang chuẩn bị đến trường lần đầu tiên. 

 

Học sinh sẽ được học tại trường học gần nhà hoặc tại Trung tâm Mẫu giáo Pathfinder. Trung tâm học chính thức cho học 

sinh mẫu giáo được chỉ định theo học tại Trung tâm Pathfinder sẽ được thông báo cho phụ huynh vào mỗi mùa xuân vào 

thời điểm đăng ký lớp mẫu giáo. 

 

Các quy tắc cho trường Mẫu giáo chất lượng cao  

 

Chương trình mẫu giáo bán trú sẽ tuân theo hướng dẫn của tiểu bang để tạo ra một chương trình nuôi dưỡng nghiêm ngặt, 

chất lượng cao, và đáp ứng với các đặc điểm riêng của từng trẻ. Các nguyên tắc sau đây nhằm hướng dẫn nhân viên và phụ 

huynh trong việc hỗ trợ học sinh: 

• Gia đình là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất đối với trẻ.  

• Sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển của mỗi trẻ. 

• Tất cả trẻ em đều là những học sinh có năng lực và thành thạo. 

• Trẻ em chỉ có thể phát triển khi có mối quan hệ an toàn với người lớn và được hỗ trợ bởi môi trường an toàn, tích 

cực, phù hợp với lứa tuổi, sử dụng các trò chơi có mục đích và cân bằng giữa tính độc lập và cấu trúc. 

• Trẻ em học tốt nhất thông qua việc tích cực tham gia và khi được tạo cơ hội để học thông qua việc khám phá, 

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

• Chương trình mẫu giáo chất lượng cao cung cấp các cơ hội học tập phù hợp để trẻ phát triển và nghiêm túc về mặt 

học thuật, được cân bằng giữa việc trẻ khởi xướng việc học và hướng dẫn từ giáo viên. 

• Chương trình mẫu giáo chất lượng cao công nhận và hỗ trợ những khác biệt về nhu cầu, kỹ năng và khả năng của 

trẻ khi được phát triển như một cá nhân. 

• Cấp học mẫu giáo là năm học chuyển tiếp, là cầu nối giữa trải nghiệm học tập sớm và hệ thống giáo dục phổ thông 

K-12. 

• Các nhà lãnh đạo của các chương trình mẫu giáo chất lượng cao có hiểu biết chuyên môn về sự phát triển của trẻ 

và các phương pháp giảng dạy phù hợp để hỗ trợ cho giáo viên một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. 

 

Làm quen với bạn  

 

Trong ba ngày đi học đầu tiên, các giáo viên mẫu giáo sẽ lên lịch họp để gặp gỡ học sinh và phụ huynh. Mục đích của cuộc 

họp là để giúp con em bạn chuyển tiếp sang cấp mẫu giáo một cách suôn sẻ. Bạn và con bạn sẽ có cơ hội làm quen với giáo 

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

• Các hoạt động yêu thích của trẻ 

• Các hoạt động, sinh hoạt gia đình thường ngày  

• Điều gì có thể làm trẻ dịu lại khi trẻ tức giận, chán nản, buồn bã, hoặc lạ chỗ.  

• Cách trẻ học tốt nhất 

• Những người quan trọng trong cuộc đời trẻ 

• Thông tin sức khoẻ hoặc những thông tin quan trọng khác cho sự an toàn của trẻ ở trường 

 

 



 

Chương trình giáo dục Mầm non bán trú  

 

Các giáo viên mẫu giáo sẽ sử dụng chương trình giảng dạy được học khu thông qua cho các lĩnh vực học thuật về đọc, viết, 

toán và khoa học. Chương trình giảng dạy này đac được dựa trên các nghiên cứu và đáp ứng các tiêu chuẩn học tập của 

bang Washington. 

 

 

 

Yêu cầu cho khối học mẫu giáo bán trú được tài trợ  

 

Sau đây là các yêu cầu quan trọng cho chương trình mẫu giáo bán trú chất lượng cao:  

1. Cung cấp chương trình học bao gồm ít nhất 1000 giờ học,  

2. Cung cấp chương trình giảng dạy với các trải nghiệm đầy đủ và đa dạng để hỗ trợ học sinh trong các lĩnh vực: 

a. Phát triển các kỹ năng đọc, viết, và làm toán  

b. Phát triển các kỹ năng giao tiếp  

c. Cung cấp các trải nghiệm học thuật trong các môn khoa học, tự nhiên xã hội, mỹ thuật, sức khoẻ, thể dục, 

và một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh.  

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

e. Đạt được các kỹ năng xã hội và tình cảm, bao gồm việc tham gia vào các hoạt động lớp với tư cách cá 

nhân và với tư cách là thành viên trong nhóm  

f. Việc học thông qua các kinh nghiệm học thực tế  

3. Thiết lập môi trường học tập phù hợp với sự phát triển và thúc đẩy sự sáng tạo 

4. Thể hiện các mối liên kết và quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ học tập sớm 

5. Tham gia các hoạt động chuẩn bị cho cấp học mẫu giáo với các nhà cung cấp dịch vụ học tập sớm và phụ huynh 

6. Quản lý Quỹ Kiểm kê Phát triển Kỹ năng của các Trường Mẫu giáo bang Washington (WaKIDS) 

 

Năm học mẫu giáo là khoảng thời gian kỳ diệu trong quá trình phát triển của trẻ. Việc hiểu biết sâu về sự phát triển của trẻ 

giúp các nhà giáo dục tạo ra một môi trường hỗ trợ các cơ hội học tập hấp dẫn, có ý nghĩa và phù hợp. Nền tảng kiến thức 

này hỗ trợ trẻ có một năm học mẫu giáo thành công và xây dựng nền tảng để thành công sau này. 

 

Trẻ em lớn lên và phát triển theo tốc độ riêng của từng cá nhân. Không quá lạ khi có sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh 

mẫu giáo trong cùng một lớp học. Việc hiểu được nhu cầu học tập chung và cá nhân giữa tất cả học sinh trong lớp học sẽ 

cho phép giáo viên mẫu giáo hỗ trợ nền tảng của mỗi đứa trẻ một cách tốt nhất. 

 

 

Nguyên tắc học tập và phát triển sớm  

Hướng dẫn Phát triển và Học tập sớm của bang Washington, được tạo ra thông qua sự hợp tác của các chuyên gia học tập 

sớm, các cộng đồng và các tổ chức văn hóa, cung cấp thông tin cho phụ huynh và các nhà giáo dục về trẻ em từ sơ sinh đến 

lớp ba. 

 

Các chủ đề chính trong bộ nguyên tắc này bao gồm: 

• Hiểu về tôi, gia đình, và nền văn hoá của tôi 

• Tạo dựng các mối quan hệ  

• Sờ, ngắm, nghe, và di chuyển  

• Phát triển khoẻ mạnh  

• Giao tiếp  

• Tìm hiểu về thế giới của tôi 

 

Những hướng dẫn học tập và phát triển ban đầu này đã được soạn thảo một cách cẩn thận để nhận biết và tôn vinh sự khác 

biệt ở trẻ em. Đây sẽ là công cụ hữu ích để cha mẹ hiểu về các giai đoạn phát triển của trẻ. Bộ hướng dẫn này có thể được 

tải về tại trang web: www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

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


Để biết thêm chi tiết về chương trình mẫu giáo bán trú, bảng Hướng dẫn về khối Mầm non bán trú của tiểu bang 

Washington có thể được tải về tại trang web:  State-Funded Full-Day Kindergarten 

 

 

Sẵn sàng cho lớp học Mẫu giáo  

 

Làm thế nào để tôi chuẩn bị con em mình cho lớp học mẫu giáo bán trú? 

 
Mỗi đứa trẻ đều là cá thể duy nhất và đến từ các môi trường khác nhau với các trải nghiệm khác nhau. Điều quan trọng là 

phụ huynh phải hiểu rằng mỗi trẻ sẽ học ở các tốc độ khác nhau. Cùng một kỹ năng, tuy nhiên đứa trẻ này sẽ thấy rất dễ 

dàng, nhưng một bé khác sẽ thấy rất khó khăn, và vì thế cần nhiều thời gian để tập luyện. Phụ huynh có thể giúp con em 

mình luyện các kỹ năng khác nhau bằng cách đọc cho bé ở nhà, tập cho bé viết tên mình, đếm các đồ vật, đọc tên các con 

chữ và mặt chữ, nhận biết các hình dạng, sử dụng kéo, và nói về tất cả các thứ mà trẻ thích, ví dụ như sách, gia đình, và thú 

cưng.  

 

Các ý tưởng trên để giúp trẻ được lấy từ bộ hướng dẫn giáo dục và phát triển. Bộ hướng dẫn này đã được soạn thảo kỹ càng 

để giúp nhận biết sự khác biệt của từng trẻ. Đây là một công cụ rất tốt để giúp phụ huynh hiểu thêm về các giai đoạn phát 

triển của trẻ. Xem thêm và tải bộ hướng dẫn này về tại địa chỉ: Washington State Early Learning and Development 

Guidelines 

 

 

Hiểu về bản thân, gia đình, và văn hoá 
 

• Chia sẻ với trẻ các thông tin về gia đình và các truyền thống văn hoá, phong tục, thói quen, và hoạt động gia đình. 

Giải thích cho trẻ về tầm quan trọng của các hoạt động này và tạo cơ hội để trẻ trở thành một phần của văn hoá gia 

đình.  

• Dạy cho trẻ cách chăm sóc cho em nhỏ.  

• Phát hiện và giúp trẻ khám phá các thắc mắc và sở thích cá nhân. Tìm thêm các sách vở có liên quan để cũng bé 

tìm hiểu thêm.   

• Giúp trẻ hiểu thêm về các cảm xúc cá nhân và hiểu thêm về cảm xúc của người khác.  

• Công nhận sự cố gắng của trẻ trong việc hoàn thành nhiệm vụ. 

• Chơi các trò chơi phát triển trí nhớ với trẻ.  

 

Tạo dựng các mối quan hệ  
 

• Tạo cơ hội để trẻ gặp và chơi với các bạn khác.  

• Khuyến khích trẻ lắng nghe người khác.  

• Nói cho trẻ bết rằng các môi trường khác nhau sẽ có những quy định khác nhau về cách ứng xử phù hợp.  

• Trao đổi với trẻ về khái niệm chia sẻ mọi thứ, từ đồ ăn, đồ chơi, dung cụ học tập, đến các trò chơi ở công viên.  

• Khuyến khích trẻ chờ đến lượt của mình để phát biểu hoặc hành động. 

• Khuyến khích các hành vi cư xử đúng mực và tôn trọng với động vật  

• Để trẻ tự giải quyết vấn đề với sự hướng dẫn của phụ huynh.  

 

Chạm, Nhìn, Nghe, và Hoạt động 
• Tạo điều kiện để trẻ hoạt động thể chất mỗi ngày.  

• Khuyến khích trẻ thử sức với nhiều loại hoạt động khác nhau như nhảy, nhảy lò cò, cúi gập, và xoay người.  

• Nhảy theo nhạc, chơi trò lặp lại động tác, và đi dạo.  

• Cung cấp giấy và bút màu để trẻ có thể viết tên mình, viết chữ, hoặc vẽ tranh.  

• Nhắc để trẻ nhớ rằng việc học bất kỳ điều gì mới sẽ cần thời gian để rèn luyện. Theo sát khi trẻ thử hoặc học một 

điều gì khó.  

• Trao đổi với trẻ về 5 giác quan và tầm quan trọng của các giác quan với đời sống hàng ngày.  

 

 

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/state-funded-full-day-kindergarten
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/early-learning-and-development-guidelines
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/early-learning-and-development-guidelines


 

Phát triển khoẻ mạnh 
 

• Try to keep a consistent routine or schedule for your child. 

• Make sure your child gets enough sleep. 

• Support your child to brush his or her teeth twice a day. 

• Have your child practice hand washing. 

• Encourage your child to drink water throughout the day. 

• Take your child to regular dental and medical check-ups. 

• Talk to your child about safety. 

• Encourage your child to make decisions for play and to put away toys. 

 

 

Giao tiếp 
 

• Cùng nhau chơi các trò chơi về từ ngữ, hát, nhảy múa, và làm thơ.  

• Nói chuyện với trẻ càng nhiều càng tốt. Lắng nghe và đáp lời trẻ, và khuyến khích trẻ làm điều tương tự 

• Đọc sách cho trẻ mỗi ngày. Hỏi và trao đổi với trẻ về nội dung sách 

• Yêu cầu trẻ xác dịnh được và đánh vần được tên mình.  

• Giúp trẻ nhận biết mặt chữ và cách phát âm từng chữ, từ sách báo hoặc tạp chí.  

• Giúp trẻ viết tên mình.  

• Giúp trẻ đếm đến 100 và viết số. 

• Luyện kỹ năng đếm các xe có màu sắc cụ thể trong lúc lái xe ngoài đường.  

• Giúp trẻ học tên các tháng trong năm.  

• Nói với trẻ về cách hình dáng và kích thước bằng cách so sánh các đồ vật.  

• Chơi các trò chơi bài thẻ hoặc bàn giấy với trẻ.  

• Khám phá thiên nhiên và cùng nhau khám phá các loại đất đá, cây cỏ, và sâu bọ. 

• Giúp trẻ hiểu thêm về nơi đang sống, và hàng xóm của mình.  

• Giúp trẻ thể hiện bản thân qua việc vẽ tranh, đàn, hát, và hoạt động.  
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