Đăng ký cho con của bạn đi học mẫu giáo. Việc đăng ký bắt đầu từ thứ hai ngày 22
tháng Giêng, năm 2018.
Ở Sở Giáo dục Calgary, chúng tôi hiểu rằng trẻ em có những tài năng độc đáo và năng khiếu riêng cuả
các em cho kinh nghiệm học tập. Giáo viên của chúng tôi biết cách giúp trẻ em đạt được khả năng đầy
đủ nhất.

Đăng ký học mẫu giáo
Để đăng ký, trẻ em phải năm tuổi tính đến ngày 1 tháng 3 trong năm học mẫu giáo. Mẫu giáo là một
chương trình lựa chọn. Trẻ em phải bắt đầu đi học nếu các em sáu tuổi tính đến ngày 1 tháng 9.

Phương tiện di chuyển
Phương tiện di chuyển thì có sẵn cho trẻ em theo học mẫu giáo tại trường được chỉ định trong khu vực
nơi các em ở và sống trong khu vực có phương tiện giao thông. Liên hệ với trường để biết thêm tin tức.

Chương trình mẫu giáo
Mẫu giáo là một nơi dành cho trẻ em để:






Khám phá và thử nghiệm với môi trường của các em
Học cách cư xử qua lại với những người khác
Học cách giao tiếp hiệu quả
Phát triển những kỹ năng đưa ra quyết định
Phát triển kiến thức và những kỹ năng của các em về ngôn ngữ, khoa học, toán học, khoa học
xã hội và mỹ thuật

Những lựa chọn về chương trình
Ngoài các trường học trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có nhiều chương trình để cho học sinh
chọn lựa . Hãy đến thăm trường học trong cộng đồng của bạn để biết thêm về những lựa chọn có sẵn
cho bạn.

Sự tham gia của phụ huynh
Có nhiều cách để bạn có thể tham gia vào việc giáo dục của con em như
•
•
•
•

Nói chuyện với con em mỗi ngày về những gì con em làm ở trường học.
Hãy nhìn tích cực về trải nghiệm học đường
Thiện nguyện trong trường học
Tham dự các phiên họp hội đồng của trường

Dịch vụ thông dịch
Nếu bạn cần thông dịch viên để ghi danh cho con của bạn đi học mẫu giáo, xin hãy đến trường học của
con bạn và nhà trường sẽ sắp xếp cho thông dịch viên về ngôn ngữ của bạn.
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