
Mẫu Giáo là …  
 
 

 
        Xây Dựng  
    Một Nền Tảng  
     Vững Chắc 

 

 
 

 một sự khởi đầu 
tốt tại trường 
học 

 
        Học Hỏi  
           Qua  
     Chơi Đùa 

 

 
 kết bạn mới 
 gặp người mới 
 làm việc với mọi 
người 

 
          Mở Rộng  
         Thế Giới  
      Của Trẻ Em 

 

 
 khám phá 
 sáng tạo 
 làm việc 

 
   
       Lớn Lên  
            Và  
   Trưởng Thành 
 

 
 

 phát triển những 
kỷ năng mới 

 
 
 
     Tập Trung  
      Toàn Bộ  
   Vào Đứa Trẻ 

 

 
 phát triển nghệ 
thuật và thẩm mỹ 

 phát triển cảm 
xúc và giao tiếp 

 phát triển trí 
tuệ 

 phát triển cơ thể 
 trách nhiệm xã 
hội 

 
 
 
Những câu hỏi mà phụ 
huynh thường hay hỏi 

 
Khi nào con tôi bắt đầu vào lớp mẫu 
giáo? 
 

Sự thay đổi tùy thuộc vào mỗi 
trường. Trước hết, các em sẽ 
tham dự trong một nhóm nhỏ cho 
một thời gian ngắn hơn so với 
bình thường là 2.5 giờ. Điều nầy 
được gọi là nhập học từ từ. 

 

Trường học của các em sẽ gởi cả 
hai thông tin về ngày và giờ cho 
những ngày mới nhập học và những 
ngày vào học thường lệ. 

 

Tại sao phải nhập học từ từ? 

 

Nhập học từ từ cho phép giáo 
viên tìm hiểu từng cá nhân một 
và sẽ giúp các em trở nên thoải 
mái trong lớp học. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Làm thế nào để giúp con của tôi sẵn 
sàng vào lớp mẫu giáo? 
Qúi vị có thể giúp bằng cách: 

n khuyến khích các em 

n đọc sách hàng ngày với các em 
n cho các em những vật liệu, 

thời gian và nơi chốn để các 
em vẽ, cắt, dán 

n khuyến khích các em hợp tác, 
chia xẽ, chờ tới lượt mình 
trong thứ tự và nhạy cảm 
trong việc đối xử với các em 
khác 

n cho các em những việc làm nho 
nhỏ 

n huấn luyện các em có thói 
quen tốt khi vào phòng vệ 
sinh 

n dạy các em tự mặc quần áo lấy 
(thí dụ như kép phẹt-mơ-tuy, 
đánh chữ v.v…) 

n bảo đãm các em đã được chích 
ngừa đầy đủ cho tới ngày hôm 
nay 

n đưa các em tới những chổ như 
bải biểb, bảo tàng viện 

n nói chuyện với em về việc đi 
học 

 

Khi nào tôi gặp giáo viên của con tôi ? 
Con tôi sẽ cần những vật liệu gì? 
Những thức ăn gì? 
Làm thế nào để nhà trường cho tôi 
những thông tin? 
 
 



 

 
Cẩm Nang Mẫu Giáo 
Dành Cho Phụ Huynh 
 
 
Vào tháng chin, qúi vị sẽ nhận 
được một tập sách tóm tắt chương 
trình giảng dạy các phụ huynh. 
 
Tập sách nầy chức đựng những 
thông tin về chương trình mẫu 
giáo và trả lời các câu hỏi mà 
qúi vị có thể có như … 
 

• con tôi sẽ học đọc 
trong lớp mẫu giáo phải 
không? 

• con tôi sẽ học viết 
phải không? 

• còn toán thì sao? 
• nếu con tôi có những 

nhu cầu đặc biệt thì 
phải làm gí? 

• còn những dịch vụ nào 
khác được cung cấp 
trong trường học hay 
không?? 

 
 
 
 
 

 

Lớp Mẫu Giáo Nguyên 
Ngày  
 
 
 
 

Năm đầu tiên của các em  
ở trường học hứa hẹn sự độc 
đáo và thử thách. Những giáo 

viên lớp mẫu giáo của 
Langley chờ mong được làm 
việc với qúi vị và con của qúi 
vị. 
 
 
 
Bộ Giáo Dục đang cứu xét cho lớp 
mẫu giáo được học nguyên ngày  
trên 2 năm tới. Bộ đã chỉ thị 
cho các lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày 
phải sẵn sàng cho hết phân nữa 
các em học sinh hội đủ điều kiện 
tại BC được học nguyên ngày 
trong tháng 9 năm 2010 và tháng 
9 năm 2011. Lớp Mẫu Giáo Nguyên 
Ngày sẽ được sẵn sàng trong mọi 
tỉnh bang . Điều nầy vẫn tùy 
thuộc vào quyết định của phụ 
huynh có muốn ghi danh cho con 
của họ vàolớp mẫu giáo hay không.  
 
 
Để biết thêm chi tiết, xin liên 
lạc: 
http://www.bced.gov.bc.ca/early_ 
learning/full_day_kindergarten.h
t 
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Điện thoại: (604) 534-7891 
Fax: (604) 533-1115 

 
 

 
 

 

 

Tới 
Lớp Mẫu Giáo 

 

Những thông tin cho  
phụ huynh 
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