
vào 
mẫu giáo 

là một mốc quan trọng đối với quý vị & con em quý vị!

vì thế quý vị ĐƯỢC MỜI 
...tham gia vào một chương trình được 
sắp xếp để giúp con em quý vị chuyển 
tiếp và phát triển ở trường. 

Chào mừng quý vị đến với 
cuộc phiêu lưu của 

WaKIDS

BƯỚC KẾ TIẾP
là gì?

1.
Vào lúc khai 

trường:

Gặp gỡ giáo viên của con
em quý vị để hỏi về chương
trình Nối Kết Gia đình (Family
Connection). Đây là một cơ
hội tốt đẹp để biết nhau.

+ Nếu con em quý vị đã học lớp mầm non hoặc ở nhà
trẻ, xin xem xét việc chia sẻ thông tin quý vị nhận
được từ giáo viên chương trình học tập sớm.

+ Ngoài ra hãy xem xét việc chia sẻ bất cứ thông tin
đánh giá nào quý vị có thể có về con em mình.

Khoảng đầu 
Tháng Mười 

Một: 

2. Hỏi giáo viên của con em
quý vị xem họ biết gì về
con em quý vị qua tiến trình

WaKIDS.

Hỏi giáo viên các câu như: 

+ Những gì cho quý vị biết là con tôi có thể học khá?

+ Tôi có thể làm gì ở nhà để giúp hỗ trợ cho các bài
tập đang được làm ở lớp học?

Các nguồn t rợ  g iúp: 
Trang mạng WaKIDS   

www.k12.wa.us/WaKIDS

“Introducing Me!” (Giới Thiệu Tôi!) một tập sách 
nhỏ hướng dẫn chuyện trò để nối kết gia đình 

http://bit.ly/18vFfzN

Hướng Dẫn Học Tập và Phát Triển Sớm 
của Tiểu Bang Washington,  

Từ sơ sinh cho tới lớp 3  

http://bit.ly/LjwnC6

Các đặc điểm thường thấy ở các em vào mẫu 
giáo và được đánh giá qua WaKIDS  

http://bit.ly/12QBJvy

WaKIDS và Các Tiêu Chuẩn Của Tiểu Bang Washington 

http://bit.ly/19mBRtW
 

chúc con em quý vị một 
tương lai tươi sáng!

Cám ơn quý vị đã hợp 
tác với chúng tôi để làm 
cho lớp mẫu giáo là một 

trải nghiệm tuyệt vời  
cho con em của  

quý vị! 

360-725-6161

2013
13-0032



Điều gì: WaKIDS.

Khi nào: Khi con em quý vị vào 
mẫu giáo.

Ở đâu: Tại trường mới của con em 
quý vị.

Tại sao: Vì cùng hợp tác với nhau, 
chúng ta có thể tạo bước 
khởi đầu tốt nhất để có thể 
học tập tốt cả đời.

là  g ì?
Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills (Kiểm Tra Kỹ Năng Phát 
Triển Ở Lớp Mẫu Giáo của Washington) — 
hoặc WaKIDS — là một tiến trình để: 

• Chào mừng học sinh và gia đình của
các em đến với lớp mẫu giáo.

• Đánh giá các ưu điểm của học sinh.

• Thảo luận các đặc điểm về vấn đề phát
triển và học tập của trẻ em, những đặc
điểm có thể giúp các em thành công
trong học đường.

Không ai biết rõ con em mình hơn quý vị. 
Quý vị là một thành viên quan trọng trong 
nhóm để giúp hỗ trợ cho việc học tập của 
con em mình và làm cho việc chuyển tiếp 
vào mẫu giáo càng êm thắm càng tốt.

Con Đường Dẫn Đến 
Thành Công: 

nối kết 
gia đình 

Gia đình và giáo  
viên cộng tác để tìm 
hiểu quý vị và con 

em quý vị. 

đánh giá 
trẻ em toàn bộ 

Giáo viên xác  
định các ưu điểm của  
trẻ em để tập trung hỗ 

trợ ở phạm vị cần  
thiết nhất. 

trong việc học tập sớm

hợp tác 

Giáo viên mẫu  
giáo và các giáo viên 
chương trình học tập  

sớm chia sẻ thông tin để 
giúp trẻ em thành công. 

kết quả
Tạo ra một  

đường hướng tiến 
tới sự thành công  
của con em quý vị 

ở trường. 




