Điều Gì Xảy Ra
Trong Lớp Mẫu
Giáo Chuyển Tiếp?
Trong Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp, các giáo viên
giúp các em phát triển các kỹ năng về giao tế qua
những sinh hoạt nhằm tạo sự tự tin và giao tiếp. Họ
cũng giới thiệu với các em môn tập đọc và toán học
bằng cách thú vị và tương tác qua việc sử dụng các
trò chơi giáo dục để dạy các em về từ và câu cũng
như giúp các em hiểu các khái niệm về toán học như
đếm và mẫu.
Khái Quát Về Chương Trình


Chương trình giảng dạy: Bao gồm các kỹ
năng cần có khi bắt đầu học đọc, học viết,
phát triển ngôn ngữ, và các khái niệm về toán
học.



Sự Phát Triển Về Giao Tế/Cảm Xúc:
Chúng tôi chú ý và hỗ trợ sự tự diễn cảm, giá
trị bản thân, và khả năng của đứa trẻ.



Tham gia các sinh hoạt: Học sinh sẽ tham
gia tất cả sinh hoạt của lớp mẫu giáo như các
buổi họp của các khối lớp, du khảo, và các
buổi mừng lễ hội trong suốt niên học.



Môi trường học hỏi: Học sinh học bằng
cách học hỏi với giáo viên trong các nhóm
nhỏ và nhóm lớn. Ngoài ra, các em cũng có
dịp để tự tìm hiểu.





Theo cùng lịch trình học của học khu và
thời khóa biểu học của các lớp mẫu giáo
tại trường (thay đổi tùy theo trường).
Học sinh sẽ được tự động vào học lớp mẫu
giáo tại trường học gần nhà sau khi học
xong Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp.

“Chúng tôi rất thích chương trình (Mẫu Giáo
hai năm). Giáo viên cung cấp một môi trường
tích cực và khuyến khích để các học sinh có thể
học hỏi. Ngoài ra cũng có sự quân bình giữa
chương trình học, hội họa, ca hát, và vui chơi ….
Chúng tôi mạnh mẽ giới thiệu chương trình
này….” ~ Erika Nichol, Phụ huynh

Tại sao Chương Trình Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp tốt cho trẻ em?
Chương Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp cung cấp cho các
em cơ hội để học hỏi trong môi trường phong phú và thử
thách về mặt học vấn nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của
các em. Nghiên cứu cho thấy rằng các em nào theo học
chương trình chuẩn bị cho lớp mẫu giáo như Chương
Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp hầu hết đều học giỏi và sẽ
theo học đại học.
Phụ huynh khắp nơi tại California đều công nhận lợi ích
của Chương Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp và nhiều phụ
huynh đã từng ghi tên cho con em mình theo học các
chương trình tương tự tại trường công lập hay tư thục
trong nhiều năm qua. Việc mở Lớp Mẫu Giáo Chuyển
Tiếp sẽ giúp cho con em chúng ta có một khởi đầu tốt
nhất cho việc học tập với chương trình giảng dạy được
soạn thảo chỉ dành riêng cho các em.

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Biết Thêm Chi Tiết?
Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp tại Học Khu Oak Grove, xin liên lạc
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Ai Sẽ Theo Học Lớp Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp (MGCT) Tại Học Khu
Oak Grove?
Luật pháp của Tiểu Bang California định rõ tuổi của
trẻ em được vào học lớp mẫu giáo (MG).

Chương Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp Là Gì?
Chương Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp là nhịp
cầu nối giữa nhà trẻ và lớp mẫu giáo dành cho
các em tròn 5 tuổi trong khoảng từ Ngày 2
Tháng 9 đến Ngày 2 Tháng 12. Chương trình
này sẽ cho các học sinh nhỏ tuổi một khởi đầu
tốt và tạo cơ hội để các em học hỏi và phát
triển trong một môi trường phù hợp cho nhu
cầu về học vấn và giao tế của các em.

Chương Trình Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp:


Là một phần của hệ thống giáo
dục công lập và miễn phí cho mọi
gia đình.



Áp dụng chương trình giảng dạy
đơn nhất, đặc biệt dựa trên các tiêu
chuẩn của lớp mẫu giáo và được
soạn thảo để hỗ trợ cho các trẻ vừa
tròn 5 tuổi.



Được giảng dạy bởi các giáo viên
có chứng chỉ sư phạm và đã được
huấn luyện thêm về cách dạy các
học sinh mẫu giáo nhỏ tuổi.

“Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp là thời
gian quý báu dành cho các em thông
minh và có khả năng nhưng cần thêm
một năm để phát triển.”

Bắt đầu đi học là thời gian thú vị nhất cho các em và gia
đình! Đây là thời gian bắt đầu một giai đoạn mới trong
cuộc đời của các em và chuẩn bị cho tương lai của các
em. Tuy nhiên các tiêu chuẩn và chương trình giảng dạy
trong lớp mẫu giáo của tiểu bang California đã thay đổi
trong những năm qua, và các kỹ năng mà trước đây các
em được dạy trong lớp một nay các em sẽ học trong lớp
mẫu giáo. Điều này có thể làm cho vài em khi vào học
lớp mẫu giáo gặp khó khăn, và những học sinh nhỏ tuổi
nhất thường phải cố gắng hết sức để thích hợp.
Học Khu Oak Grove đã mở Chương Trình Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp từ niên học 2011-2012. Chương Trình Mẫu
Giáo Chuyển Tiếp áp dụng Các Nguyên Tắc Học Vấn
Của Tiểu Bang California và Các Tiêu Chuẩn của Môn
Học Chính (CCSS) Lớp Mẫu Giáo để hướng dẫn học
sinh qua chương trình học nhằm chuẩn bị cho các em
vào chương trình giáo dục từ lớp mẫu giáo đến lớp 12.
Chương Trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp cho các em cơ hội
để phát triển các kỹ năng về giao tế và học vấn cùng sự
tự tin để giúp các em được thành công trong lớp mẫu
giáo và những năm học về sau.

“Các sinh hoạt học tập trong từng nhóm nhỏ làm cho
các em bị thu hút và phấn khởi học hỏi. Giáo viên rất
tuyệt vời. Cô niềm nở, dịu dàng, và say mê giảng dạy.
Các học sinh rất yêu mến cô. Chương trình này đa
dạng vừa học hỏi vừa vui chơi. Con em quý vị sẽ thấu
hiểu tường tận các khái niệm cơ bản và nhiều điều
khác.”
~Julie Froess, Phụ huynh

Ngày em tròn 5 tuổi

Chương trình để chọn

Vào hay trước ngày 1 Tháng 9

Chỉ ghi tên học Lớp MG

2 Tháng 9 – 2 Tháng 12

Chỉ ghi tên học Lớp MGCT

Thủ tục ghi danh vào Lớp MGCT gồm có hai phần:
1. Phụ huynh phải hoàn tất Đơn Xin Vào Chương
Trình MGCT rồi nộp lại cho văn phòng nhà
trường thuộc nơi cư ngụ của quý vị
2. Hồ sơ ghi tên học Lớp MGCT/MG phải được
hoàn tất, đáp ứng tất cả các quy định rồi nộp lại
Xin quý vị liên lạc với thư ký nhà trường thuộc nơi cư
ngụ để biết thêm chi tiết về việc ghi danh.

Hệ Thống Mẫu Giáo Mới Của Tiểu Bang
California:
Để Các Em Được Thành Công

HỌC SINH VÀO HỆ THỐNG
K-12 VÀO MÙA THU

4 TUỔI

NĂM 1

NĂM 2

MẪU GIÁO
CHUYỂN TIẾP

MẪU GIÁO

Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp là năm đầu của
chương trình mẫu giáo hai năm dành cho các em
tròn năm tuổi từ Ngày 2 Tháng 9 đến
Ngày 2 Tháng 12.
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