Lịch trình cho Lớp Mẫu giáo năm 2019
tháng Ba
Phải ghi danh

tháng Bảy
Lớp Mầm non khóa hè
dành cho các em học sinh
được mời tham gia

Chương trình tập đi xe buýt
và tham dự chương trình
“Ready for School Fair”
đều không bắt buộc

tháng Tám

Chương trình
“Tools4Schools”
Không bắt buộc

tháng Chín
Họp phụ huynh học sinh và
giáo viên – bắt buộc
Sửa đổi: 16 tháng Một, 2019

8 tháng Ba: Hạn chót nộp đơn ghi danh vào Mẫu giáo
Đánh giá khả năng lớp Mầm non (Pre-K) cho con em quý vị trong tháng
Ba hoặc tháng Tư
 Nhà trường sẽ liên lạc với quý vị
 Quý vị đích thân đưa con em đến buổi đánh giá khả năng

Các em được đánh giá khả năng đọc (mẫu tự, âm và một vài từ ngữ)

8 tháng Bảy – 2 tháng Tám
Nếu con em quý vị được mời đi học hè:
Lớp Mầm non khóa hè
Chú trọng đến khả năng đọc và giảng về việc đi học
Chuyên chở miễn phí
Chuẩn bị cho các em vào Mẫu giáo
6, 7 và 8 tháng Tám - 9 giờ 30 – 11 giờ sáng
Chương trình “Come, ride along” ("Hãy cùng nhau đi") trên xe trường
màu vàng—Không bắt buộc
Tại Bãi đậu xe của Khu học chánh IHS
Giúp con em quý vị “tập” đi xe buýt.
Ghi danh tại đây: https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/Ktrans
Thông tin về tuyến đường xe buýt: Những học sinh ghi danh vào Khu học
chánh ISD trước ngày, hay hạn chót là ngày, 1 tháng Tám sẽ được cấp thông
tin về tuyến đường xe buýt của các em vào cuối tháng Tám. Vui lòng vào xem
hệ thống xe buýt trực tuyến trên trang
https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink
12 tháng Tám (cần giúp đỡ trong buổi ghi danh buổi sáng hoặc buổi trưa)
Chương trình hội chợ “Ready for School” (cần giúp đỡ trong thủ tục Xác
nhận ghi danh trực tuyến)—Không bắt buộc
9 giờ sáng – 12 giờ trưa, tại Thư viện trường trung học cấp 1 Maywood Middle
School
3 giờ chiều – 7 giờ tối, tại Thư viện trường tiểu học Clark Elementary School
Có thông dịch viên và giữ trẻ em miễn phí
Ghi danh vào hệ thống Family Access – Family Access là một hệ thống trực
tuyến giúp cho quý vị xem điểm các bài thi trắc nghiệm, điểm trong lớp của con
em quý vị và những thông tin khác
Chương trình “Tools4Schools” là chương trình được tổ chức để cấp cặp
sách và dụng cụ học tập cho các gia đình cần được giúp đỡ. Vui lòng vào trang
mạng để biết thêm thông tin và ghi danh.
http://isfdn.org/tools-for-school-registration/

September 4 tháng Chín- Ngày tựu trường của Lớp 1 đến Lớp 12
September 9 tháng Chín- Ngày tựu trường của Lớp Mẫu giáo
4, 5 hoặc 6 tháng Chín– Một trong những ngày này, quý vị sẽ được mời họp
với giáo viên lớp Mẫu giáo. Phụ huynh bắt buộc phải họp với giáo viên.

