Ngày 19-23 tháng 8, 2019 từ 9giờ đến 12giờ trưa
Jump Start là chương trình Miễn Phí với một tuần lễ dành cho học sinh mẫu giáo và gia đình làm quen với
trường học mới. Học sinh sẽ được làm quen với các lớp trong trường, nhân viên và một ngày học như thế
nào.
Jump Start nhằm vào việc giúp các học sinh mẫu giáo:
• có kinh nghiệm học tập vui;
• hiểu các cách sẵn sàng cho việc học tập; và
• trở nên thoải mái hơn với môi trường học tập

Jump Start nhằm giúp các phụ huynh:

• Tìm hiểu về các gia đình khác có con cùng tuổi
• Gặp gỡ hiệu trưởng và nhân viên và đặt câu hỏi

Jump Start cũng nhằm:
•
•

giúp giáo viên biết về học sinh nhiều hơn; và
giúp giáo viên đánh giá kỹ năng và các ưu điểm của học sinh.

JUMP START Các thông tin cơ bản
Hầu hết các trường tiểu học ở Seattle và K-8( mẫu giáo đến lớp 8) cung cấp Jump Start (xin xem trang sau cho
danh sách các trường có chương trình). Học sinh phải được chỉ định cho một trường học và tham gia Jump Start
ở đó.
• Trường học sẽ cung cấp trợ giúp song ngữ cho người học tiếng Anh và hỗ trợ thêm cho trẻ em có nhu cầu
đặc biệt
• Các gia đình được yêu cầu đưa và đón con mình mỗi ngày - không có cung cấp dịch vụ đưa đón.
• Trường học sẽ liên lạc với quý vị về đồ ăn nhẹ hoặc bữa ăn và bất kỳ đồ nào khác mà con của quý vị sẽ cần

Đăng ký cho Jump Start

Mỗi trường sẽ gửi và thu lại mẫu đơn đăng ký Jump Start của mỗi trường, hoặc có thể hoàn thành mẫu đăng ký
Jump Start trực tuyến trên mạng. Xin vui lòng nộp lại trực tiếp đơn đăng ký đến trường của con em quý vị trước
cuối tháng 6. Hầu hết các trường học đóng cửa vào tháng 7 và đầu tháng 8. Nhân viên văn phòng trở lại 8/14.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG CHO GIA ĐÌNH CÓ CON HỌC MẪU GIÁO
• Ngày 19-23 tháng 8 - Jump Start
• Ngày 4 - 6 tháng 9 - Mỗi gia đình sẽ gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm
• Ngày 9 tháng 9 - Ngày đầu đi học cho học sinh mẫu giáo (Lớp 1 đến 12 sẽ tựu trường vào ngày 4, tháng 9)

Mọi thông tin, xin liên lạc với Mary Fickes tại Seattle Public Schools’ Early Learning department:
 (206) 252-0127
 mpfickes@seattleschools.org

