
  
  

 CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 
 Bảng câu hỏi Hợp tác Đồng đẳng 

Tên đứa trẻ: Giới tính: □ Nam □ Nữ Ngày sinh: 

Tên cha mẹ: 

Trường lân cận: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ: 

Thành phố/ZipCode: 

Email: 

Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm chuyên chở đến và đi từ trường. (Tên viết tắt) 

Tôi hiểu rằng sự tham dự của con tôi phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể (xem Hợp đồng Tham dự kèm theo). (Tên viết tắt) 

□ Challenger Elementary      □ Columbia Elementary        □ Serene Lake Bạn có địa điểm ưa tiên không? 

□ SÁNG (9:00 – 11:30 sáng)   □ CHIỀU (12:55 – 3:25 chiều)     □ Cả hai Bạn có  buổi học ưu tiên không?  

[Xin lưu ý: Chúng tôi không thể đảm bảo rằng chọn lựa của bạn sẽ có sẵn.] 

Con bạn đã có học mầm non trước đây chưa? □ Có □ Không 

Con bạn có thể làm theo hướng dẫn đơn giản của người lớn một 
cách độc lập không? 

Con bạn có thể ngồi và tham dự một câu chuyện hay sinh hoạt 
trong 10 phút không? 

□ Có □ Không 

□ Có □ Không 

□ Đôi khi 

□ Đôi khi 

Con bạn có bỏ tả chưa?  □ Có □ Không Cháu sẽ nói với người lớn nếu cần dùng phòng vệ sinh?  □ Có □ Không 

□ Đôi khi  Con bạn có chơi với những đứa trẻ khác không? □ Có □ Không 

 Bạn cho rằng những điểm mạnh nhất của con mình là gì? 

Con bạn phản ứng như thế nào khi đến lúc phải ngưng hoạt động, khi có sự thay đổi trong thói quen, hay khi cháu nghe nói 
"không"? 

Hãy diễn tả cách con bạn xử lý sự thất vọng. 

{Mặt sau} 



  
  

Loại hoạt động vận động tinh nào (tô màu, cắt, sử dụng bột chơi, v.v.) mà con bạn có thể làm được? 

Con bạn hòa nhập với những đứa trẻ khác như thế nào? 

Ngôn ngữ chính được nói tại nhà là gì? 

Con bạn thường sử dụng khoảng bao nhiêu từ trong một câu? 

□ Có □ Không 

□ Có □ Không 

□ Đôi khi 

□ Đôi khi 

Con bạn có trả lời đúng các câu hỏi có/không? 

Con bạn có thể nói thành câu rõ ràng không? 

Con bạn có bất kỳ dị ứng và / hay quan ngại gì về sức khỏe? □ Không □ Có – Nêu rõ: 

Con bạn có thể sử dụng thiết bị sân chơi (xích đu, cầu tuột, vật leo) một cách độc lập không? □ Có □ Không 

              Đặc điểm Hành vi & Tính khí 
Vui lòng khoanh tròn các từ mô tả đúng nhất về con bạn (bạn cũng có thể thêm từ của riêng bạn). 

trìu mến 

          dễ tính 

kiên nhẫn      cầu toàn 

hung hăng 

   dễ bùng nổ 

                nhạy cảm 

băn khoăn 

linh hoạt 

            mắc cỡ  

hách dịch 

thân thiện 

bướng bỉnh 

tự tin 

vui vẻ 

nói nhiều 

sáng tạo 

     bốc đồng 

   ân cần 

dễ khóc  dễ bực bội 

sợ sệt      tò mò 

nhút nhát cô lập 

               Thông tin Bổ sung 
       Vui lòng chia sẻ bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn nghĩ rằng chúng tôi nên biết! 

VUI LÒNG HOÀN LẠI TÀI LIỆU ĐÃ ĐIỀN / ĐÃ KÝ NÀY CHO RANA MAHMASSANI TẠI 
mahmassanirx@mukilteo.wednet.edu 
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