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Thưa các quý Phụ Huynh và Giám Hộ của các Trẻ Em Mẫu Giáo,
V/v: Các Hỗ Trợ Tăng Cường cho Chương Trình Mẫu Giáo của Sở Giáo Dục Calgary
Sở Giáo Dục Calgary (CBE) vui lòng thông báo cho quý vị rằng chúng tôi cung cấp thêm các
hỗ trợ lớp học cho những Chương Trình Mẫu Giáo của chúng tôi. Kinh phí từ Giáo dục
Alberta, kết hợp với các dịch vụ được CBE cung cấp, đã tăng cường các cơ hội tiếp cận, hỗ
trợ, nhân sự và các nguồn lực cho các trẻ em mẫu giáo và các giáo viên.

Các Hỗ Trợ
Tăng Cường
cho con em
của quý vị.

Mô hình hỗ trợ của chúng tôi phản ánh niềm tin của chúng tôi vào tầm quan trọng của những
năm học đầu tiên là một giai đoạn phát triển quan trọng trong cuộc hành trình học tập của con
em quý vị. Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc can thiệp sớm và sự cá nhân hóa
việc học tập cho mỗi đứa trẻ.
Giáo viên đứng lớp là trung tâm của Đội Ngũ Học Tập của con em quý vị và sẽ được hỗ trợ
bởi một Đội Ngũ Học Tập của Nhà Trường. Căn cứ vào các nhu cầu của lớp học, mỗi lớp học
mẫu giáo cũng sẽ được hỗ trợ bởi một Đội Ngũ Hỗ Trợ Tăng Cường có thể bao gồm: các Trợ
Lý Giáo Dục (EA), những nhà chiến lược cho việc học thuở ban đầu , nhà Nghiên Cứu Học
Tiếng Nói-Ngôn Ngữ (SLP) và các Trợ Lý (SLA), trị liệu nghề nghiệp (OT) và vật lý trị liệu
(PT). Những thành viên trong nhóm này làm việc để hỗ trợ các giáo viên để đạt được tối đa
những kinh nghiệm học tập ban đầu của con bạn. Họ sẽ làm việc với các em trong những
nhóm lớn và nhỏ ở lớp học. Nhà hỗ trợ của chương trình hướng về gia đình và nhà cố vấn
học liên lạc giữa nhà trường và gia đình (SFL) cũng có mặt để hỗ trợ gia đình.
Nhận biết con của quý vị sẽ là công việc được ưu tiên trước nhất và sẽ được thực hiện thong
qua một vài đường lối khác nhau. Những cách này gồm có những cuộc đối thoại với bạn như
là một gia đình và quan sát con của bạn trong lớp học. Là một phần của việc tiếp tục quan
sát, giáo viên hoàn chỉnh một công cụ sàng lọc mang tính chất phát triển vào mùa thu được
gọi là việc đánh giá trong những năm ban đầu - Đánh giá của giáo viên (EYE - TA). Việc
đánh giá của giáo viên này EYE-TA giúp giáo viên hiểu rõ hơn các điểm mạnh của con em
mình và lãnh vực nào mà có thể yêu cầu hỗ trợ tập trung. Các kết quả của việc sàng lọc sẽ
được chia sẻ với các bậc phụ huynh vào đầu tháng Mười Một hay Mười Hai. Là phụ huynh,
quý vị đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định xung quanh việc học tập và hỗ trợ cho
con em mình. Nếu đội ngũ học tập quyết định rằng thông tin đánh giá bổ sung về con của quý
vị là cần thiết, quý vị sẽ được liên lạc để thảo luận và sự đồng ý thêm .
CBE tự hào về những dịch vụ tuyệt vời này nhằm tăng cường việc học cho các trẻ em trong
những chương trình học mẫu giáo. Giá trị của can thiệp sớm là quan trọng hàng đầu đối với
chúng tôi. Điều này được phản ánh trong các nhân viên có phẩm chất cao đang làm việc với
các trẻ em mẫu giáo và những gia đình của các em trong các trường học của chúng tôi. Cùng
với nhau, chúng ta có thể cử hành và hỗ trợ thành tích và thành công của học sinh ở trường
mẫu giáo và sau đó nữa.
Trân trọng kính chào,

Nhóm Giáo Dục Trẻ Nhỏ của Sở Giáo Dục Calgary
Các Dịch Vụ Học Tập

