Bảng Thông Tin:

Chuẩn Bị Cho Con Em Bị Khuyết Tật
Của Quý Vị Vào Mẫu Giáo

VIETNAMESE

CHUẨN BỊ CHO CON EM BỊ KHUYẾT TẬT CỦA QUÝ VỊ VÀO MẪU GIÁO
Chuẩn bị là việc rất quan trọng đối với tất cả trẻ em sắp vào mẫu giáo. Việc chuẩn bị cho con em bị khuyết tật của quý
vị cần phải có một số suy nghĩ và xem xét bổ sung.
Vi
huẩn ị
t u n Ch n T nh Giáo
Cá Nh n In i i ua i
E u ation o am IE
Nhiều trẻ em bị khuyết tật sẽ nhận được dịch vụ từ hệ thống trường học công trước khi vào mẫu giáo. Hệ thống trường
công có thể cung cấp các dịch vụ theo một chương trình thông thường dành cho ấu nhi, chương trình giáo dục đặc biệt
dành cho ấu nhi, nhà trẻ, hoặc theo một khung riêng. Nếu vậy, con em của quý vị đã học qua IEP và đã xác định mục
tiêu chuẩn bị vào lớp mẫu giáo. Khi con em quý vị đã sẵn sàng vào mẫu giáo, quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IEP
để thảo luận về nhu cầu của con em quý vị trước khi bắt đầu năm học mẫu giáo.
Trẻ em bị khuyết tật khác có thể không được tham gia vào hệ thống trường công cho đến khi các em đã sẵn sàng vào
mẫu giáo. Nếu con em của quý vị thật sự bị khuyết tật, hay quý vị nghi ngờ con quý vị sẽ được xác định là bị khuyết tật
khi em vào trường mẫu giáo, quý vị nên gọi đến trường của quý vị và yêu cầu thẩm định cho con của quý vị. Điều này
sẽ giúp đảm bảo rằng con em quý vị sẽ nhận được các dịch vụ thích hợp khi bắt đầu vào mẫu giáo.
Làm thế nào ể tôi iết on m tôi ã ẵn àn ?
Trẻ phải được năm tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín để bắt đầu vào mẫu giáo tại Georgia.
Nhiều trẻ em vào mẫu giáo không có khả năng đọc, viết hoặc làm toán. Giáo viên mẫu giáo sẽ cho quý vị hay rằng việc
trẻ em có thể làm theo hướng dẫn, chia sẻ và biết làm thế nào để thay phiên nhau, cũng như chú ý và hòa đồng với các
em khác mới là điều quan trọng. Các kỹ năng này cùng thái độ tốt sẽ giúp các em học dễ dàng hơn trong lớp học mẫu
giáo.
Nhiều trẻ em bị khuyết tật sẽ có một số các kỹ năng này. Các em khác có thể vẫn còn đang phát triển các kỹ năng này.
Quý vị có thể sử dụng danh sách sau đây để giúp xác định một số điểm mạnh của con em quý vị và các lĩnh vực mà con
em quý vị có thể cần giúp đỡ thêm.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Con em tôi có thể lắng nghe và làm theo hướng dẫn hay không?
Con em tôi có thể để tự mặc áo khoác và đi vệ sinh một mình hay không?
Con em tôi có thể đọc thuộc lòng bảng chữ cái và đếm đến 20 hay không?
Con em tôi có thể cầm bút chì hay không? Cắt bằng kéo hay không?
Con em tôi có tỏ ra thích đọc sách hay không?
Con em tôi có tiếp thu học hỏi những điều mới hay không?
Con em tôi có chia sẻ và biết làm thế nào để thay phiên nhau hay không?

Sẽ không sao nếu quý vị không thể trả lời “có” cho tất cả các câu hỏi này. Con em quý vị sẽ có cơ hội học được những
điều này cùng nhiều kỹ năng khác trong suốt thời gian ở trường mẫu giáo.
Quý vị có thể sử dụng một công cụ khác để theo dõi sự tăng trưởng và phát triển của con em quý vị trước khi em bắt
đầu học mẫu giáo, là Cá Tiêu Chuẩn Về Nội un T ớ Mẫu Giáo Của Ban G o ia G o ia Pre-K Content
Standards). Các tiêu chuẩn này được phát triển để hướng dẫn giảng dạy trong tất cả các Lớp Trước Mẫu Giáo (dành
cho trẻ 4 tuổi), và các lớp này phù hợp với Các Tiêu Chuẩn Thực Hành (Georgia’s Performance Standards) dành cho
các lớp Mẫu Giáo - 12 của Georgia. Các tiêu chuẩn này bao gồm bảy lĩnh vực: Ngôn Ngữ và Chữ Nghĩa, Toán, Khoa
Học, Khoa Học Xã Hội, Thể Hiện Sáng Tạo, Phát Triển Cảm Xúc và Kỹ Năng Xã Hội, và Phát Triển Thể Chất. Để xem
các tiêu chuẩn này, vui lòng xem tại: http://www.decal.ga.gov/documents/attachments/Content_Standards.pdf
T ớ khi on m quý ị t u ào mẫu iáo:
Chia sẻ thông tin với giáo viên mới của con quý vị về:
 Những gì các em thích và không thích, chẳng hạn như nghe kể chuyện, vẽ và tô màu, chơi một mình hoặc chơi
với các em khác
 Con quý vị làm tốt việc gì và gặp khó khăn hơn trong làm việc gì
 Kinh nghiệm học tập sớm của con em quý vị, bao gồm việc có hoặc không việc các em đã được ghi danh học
chương trình trước mẫu giáo hoặc chương trình của Lớp Vỡ Lòng khác cũng như việc các em học tốt nhất như
thế nào
Thông tin trong tài liệu này chỉ là bản tóm lược và không cung cấp mọi chi tiết, ngoại lệ hoặc cảnh ngộ. Xin xem các nguồn trợ giúp khác hoặc hệ thống địa phương của
quý vị để biết thông tin đầy đủ. Không có gì trong tài liệu này nhằm nêu ra luật mới hoặc thay cho luật, thể lệ hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang.
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Các trợ giúp đặc biệt và dịch vụ mà con em quý vị đã nhận được trước đó.

Tôi nên àm
ể iúp on tôi thí h n hi ới t ờn mẫu iáo?
 Đến thăm trường mới và dành thời gian với giáo viên.
 Tìm hiểu lớp học, xem qua quầy ăn tự phục vụ, và đến sân chơi.
 Nói về xe buýt hoặc phương tiện vận chuyển khác đi đến trường và ngược lại. Nếu con quý vị đi xe buýt, tập đi
bộ đến bến xe buýt.
 Sử dụng hình ảnh và/hoặc những câu chuyện để con em quý vị làm quen với lớp học, trường học, và giáo viên
mới.
 Xem qua sách hoặc video cho trẻ em về việc bắt đầu học mẫu giáo từ thư viện địa phương của quý vị.
 Động viên con em quý vị. Hãy để con em quý vị biết rằng quý vị quan tâm đến cảm xúc của các em bằng cách
nói những điều như, “Con có buồn, tức giận, sợ hãi, thích thú, v.v... cũng không sao đâu.”
 Hãy để con em quý vị tự chọn quần áo mặc để đến trường, đồ ăn, quần áo và đồ dùng học tập. Việc này có thể
giúp con em quý vị cảm thấy tự tin và tự chủ hơn. Việc này cũng làm tăng kỹ năng độc lập của các em.
Khi on m quý ị t u ào mẫu iáo:
 Con em quý vị có thể cảm thấy lo âu cách biệt hoặc nhút nhát ban đầu, nhưng giáo viên cần được đào tạo để
giúp đỡ các em thích nghi.
 Nếu con em quý vị khóc nhiều, giữ bình tĩnh và thái độ tích cực. Đừng nán lại mà hãy trấn an con quý vị rằng
các em sẽ không sao và quý vị sẽ sớm quay lại.
 Chia sẻ thông tin về việc quý vị nghĩ con em quý vị sẽ thích nghi với trường như thế nào. Yêu cầu giáo viên
thực hiện tương tự qua email hoặc qua phương tiện liên lạc khác.
 Phát triển một mối quan hệ với giáo viên của con em quý vị và các em học sinh khác bằng cách tình nguyện
trong lớp học.
 Kiểm tra ba lô của con quý vị hàng ngày để xem các ghi chú và tờ rơi. Các giấy tờ này bao gồm thông tin quan
trọng và thông tin liên lạc từ nhà trường.
 Lên lịch trình theo dõi cuộc họp về IEP từ giữa năm cho tới hết năm học, hoặc sớm hơn nếu cần thiết, để đánh
giá kế hoạch tốt như thế nào.

Tmở

u ể ó thêm thôn tin:
Hội h Huynh Giúp Đỡ h Huynh Của G o ia a nt to a nt of G o ia
770 451-5484 hoặc 800-229-2038
www.p2pga.org

Bộ Giáo

Ban G o ia G o ia pa tm nt of E u ation , Ban ị h V Và T ợ Giúp Giáo
Đặ Bi t
(Division for Special Education Services and Supports)
404 656-3963 hoặc 800-311-3627 và yêu cầu nối máy với ban Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education)
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx
T

i án n ay từ Ban u: Bộ hận Chăm Só Và Họ Tập M m Non Georgia
(Bright from the Start: Georgia Department of Early Care and Learning)
Các Tiêu Chuẩn Về Nội Dung Trước Mẫu Giáo (Pre-K Content Standards)
http://www.decal.ga.gov/documents/attachments/Content_Standards.pdf

Bộ Giáo
Ban G o ia G o ia pa tm nt of E u ation
Các Tiêu Chuẩn Thực Hành (Performance Standards)
https://www.georgiastandards.org/standards/Pages/BrowseStandards/GPS_by_Grade_Level_K-8.aspx
Những nguồn khác: Liên hệ Giám Đố Giáo
Đặ Bi t Sp ia E u ation i
trường của quý vị.

to

về hệ thống

Thông tin trong tài liệu này chỉ là bản tóm lược và không cung cấp mọi chi tiết, ngoại lệ hoặc cảnh ngộ. Xin xem các nguồn trợ giúp khác hoặc hệ thống địa phương của
quý vị để biết thông tin đầy đủ. Không có gì trong tài liệu này nhằm nêu ra luật mới hoặc thay cho luật, thể lệ hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang.
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