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Phải đóng bao nhiều tiền học 
phí? 

Miễn phí. 

Thời gian học là như thế nào?  Thời gian có thể khác nhau tùy theo địa điểm nhưng thông thường là:  

Thứ Hai – Thứ Năm: 8:30-3:00 

Thứ Sáu: 8:30-12:30 

Con tôi có được cho ăn trưa 
hay không?  

Điểm tâm, ăn trưa và ăn vặt vào buổi chiều đều miễn phí. Dịch vụ này được cung cấp bởi 
Chương Trình Thực Phẩm Dành Cho Người Lớn và Trẻ Em (CACFP). 

Có dịch vụ xe buýt trường hay 
không?  

Sở Giáo Dục không phục vụ dịch vụ chuyên chở cho học sinh PreK.  

Tôi có thể nào gặp gỡ giáo viên 
của con tôi và đến viếng lớp 
học của cháu trước ngày nhập 
học hay không?  

Được, phụ huynh của học sinh mới sẽ gặp gỡ giáo viên trong phiên họp định hướng được 
lên lịch giữa phụ huynh và giáo viên. 

Phụ huynh có phải điền vào tờ 
đơn xin vào nhà trẻ nếu như 
đứa trẻ trở lại học năm thứ hai 
hay không?  

Không, phụ huynh không cần phải điền đơn mới. Học sinh Chương Trình Head Start và 
Bright Futures phải nộp giấy khám sức khỏe, khám răng và chủng ngừa mới nhất. Ngoài 
ra, học sinh Bright Futures cũng phải nộp bộ đơn mới về thực phẩm CACFP.   

Độ tuổi cho học sinh lớp nhà trẻ 
là bao nhiêu?  

Đứa trẻ ít nhất phải được 3 tuổi vào ngày 1 tháng 9 của năm học mà chúng xin ghi danh 
vào PreK. Nếu đứa trẻ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 thì phụ huynh nên ghi 
danh cho chúng vào mẫu giáo. Nếu đứa trẻ được 5 tuổi vào hoặc sau ngày 2 tháng 9 thì 
chúng đủ tiêu chuẩn ghi danh vào PreK.  

Làm cách nào để tôi ghi danh 
vào nhà trẻ cho con tôi?  

Để ghi danh cho con quý vị, hãy điền đơn ghi danh vào nhà trẻ PreK và nộp tất cả những 
giấy tờ theo quy định. Đơn ghi danh có sẵn tại các nhà trẻ, trên trang web của Sở Giáo 
Dục là 
https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Vietnamese_Combo.pdf, 
hoặc gọi số 215-400-4270 và làm theo lời hướng dẫn để yêu cầu đơn được gởi về nhà. Tất 
cả đơn ghi danh vào PreK đều nộp tại số 440 N. Broad St., Phòng 170. Đơn được thu nhận 
cả năm.  

Có quy định mặc đồng phục hay 
không?  

Học sinh PreK không bắt buộc phải mặc đồng phục; tuy nhiên, một số hiệu trưởng yêu cầu 
học sinh PreK mặc y phục cùng màu với đồng phục nhà trường. Thông tin về đồng phục sẽ 
được thảo luận trong buổi họp định hướng.   

Tôi có thể ghi danh cho con tôi 
tại Trung Tâm Giáo Dục ở số  
440 N. Broad St. hay không? 

Được, hãy mang theo: khai sanh, giấy chứng nhận chích ngừa hoặc giấy khám sức khỏe, 
thẻ bảo hiểm sức khỏe của con quý vị, giấy chứng nhận lợi tức do làm việc và không làm 
việc của gia đình quý vị, giấy chứng nhận địa chỉ hiện thời, và thẻ căn cước có hình của 
quý vị. Quý vị cũng được yêu cầu đến phỏng vấn.  

Khi nào tôi biết là con tôi được 
thu nhận vào chương trình?  

Thơ thu nhận và thơ báo có tên trong danh sách đợi sẽ được gởi về nhà quý vị trong vòng 
bốn (4) tuần sau khi nhận đơn.  

Tôi đã hoàn tất đơn cho con tôi 
nhưng không nhận được thơ 
báo là cháu đã được nhận hay 
đang trong danh sách chờ.  

Phụ huynh có thể gọi số 215-400-4270 (Anh) hoặc 215-400-8486 (Viet) và làm theo hướng 
dẫn để được trợ giúp.  

https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Vietnamese_Combo.pdf
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Tên con tôi trong danh sách chờ 
đợi trong vòng bao lâu?  

Có thể đứa trẻ sẽ có tên trong danh sách chờ đợi cả năm học. Việc thu nhận học sinh 
trong danh sách chờ đợi vào nhà trẻ PreK tùy thuộc vào chỗ trống khi 1 nhà trẻ nào đó có 
1 học sinh khác rời chương trình. Khi có chỗ trống, gia đình kế tiếp có con trong danh chờ 
tại nhà trẻ đó sẽ được gọi.  

Những tiêu chuẩn theo quy 
định là gì?  

Đứa trẻ phải hội đủ tiêu chuẩn trên về tuổi tác, phải cư trú tại thành phố Philadelphia, PA, 
và gia đình phải đủ tiêu chuẩn về lợi tức.  

Đối với Chương Trình Head Start: Hãy đọc Hướng Dẫn Của Liên Bang Về Thu Nhập Thấp 
Năm 2016 dưới đây đối với bình quân đầu người trong gia đình.  

Đối với Chương Trình Bright Futures: Tổng thu nhập của gia đình không thể vượt quá quy 
định mức 300% Hướng Dẫn Thu Nhập Thấp đối với bình quân đầu người trong gia đình.  

Hướng Dẫn Về Thu Nhập Thấp Năm 2016 
cho 48 tiểu bang lân cận và DC: 

Quy Định Về Lợi Tức Tối Đa Để Được Nhận 
Vào Chương Trình Head Start 

300% Hướng Dẫn Thu Nhập Thấp 

Quy Định Về Lợi Tức Tối Đa Để Được 
Nhận Vào Chương Trình  

Bright Futures Pre-K Counts  

Số Người 

Trong Gia Đình  

Tiêu Chuẩn Lợi Tức 
Thấp 

Số Người 

Trong Gia Đình  

Tiêu Chuẩn Lợi Tức 
Thấp 300%  

1 $11,880 1 $35,640 

2 $16,020 2 $48,060 

3 $20,160 3 $60,480 

4 $24,300 4 $72,900 

5 $28,440 5 $85,320 

6 $32,580 6 $97,740 

7+ 
Cộng thêm $4,160 
cho mỗi đầu người  

7+ 
Cộng thêm $12,480 
cho mỗi đầu người. 

Tôi có thể liên lạc với ai về 
những dịch vụ?  

Xin vui lòng liên lạc với đại diện của Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ  

Susan Maraschiello Bright Futures smaraschiello@philasd.org   215-400-5757 

Abigail McMahon Head Start amcmahon2@philasd.org 215-400-4270 

Lawanna Lockhart Head Start lbullock@philasd.org 215-400-4270 

 

  

mailto:smaraschiello@philasd.org
mailto:amcmahon2@philasd.org
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Ngày nhập học của học sinh mẫu 
giáo là ngày nào?  

 

Ngày nhập học của học sinh mẫu giáo là 1 tuần sau ngày khai giảng của các học sinh 
khác. Trong tuần lễ đó, giáo viên sẽ gặp gỡ các gia đình để tiến hành hướng dẫn định 
hướng/phỏng vấn và hoàn tất việc phỏng vấn tìm hiểu về đứa trẻ. Giáo viên tại 
trường mà đứa trẻ đến ghi danh sẽ gọi phụ huynh để lập cuộc hẹn phỏng vấn. Xin vui 
lòng xem lịch của Sở Giáo Dục để biết ngày cụ thể:  
www.philasd.org/language/vietnamese/calendar.   

Các gia đình nộp đơn cho con vào 
mẫu giáo ở đâu?  

Theo thường lệ, học sinh sẽ ghi danh học tại trường trong địa bàn mà phụ huynh hay 
giám hộ pháp lý của em đó cư ngụ chính thức. Phụ huynh/giám hộ sẽ đến trường địa 
phương để ghi danh học cho con mình. Để tìm trường địa phương cho con mình, phụ 
huynh có thể gọi số 215-400-8486 hoặc vào mục Tìm Trường trên trang web 
www.philasd.org/school_finder/vi. 

Học sinh phải được mấy tuổi mới 
được nhận vào lớp mẫu giáo?  

 

Đứa trẻ ít nhất phải được 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9 của năm học mà chúng xin ghi 
danh vào mẫu giáo. Nếu đứa trẻ được 5 tuổi vào hoặc sau ngày 2 tháng 9 thì chúng 
phải ghi danh vào chương trình nhà trẻ PreK. Sở Giáo Dục không có kỳ thi để thu 
nhận vào mẫu giáo sớm cho bất cứ trường hợp nào.   

Chương trình mẫu giáo có những 
quy định gì?  

Đứa trẻ ít nhất phải được 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9 của năm học mà chúng xin ghi 
danh vào mẫu giáo. 

Làm cách nào để tôi ghi danh vào 
mẫu giáo cho con tôi?  

Hãy đến trường địa phương của quý vị và mang theo:  

A. Giấy chứng nhận tuổi của đứa trẻ (Một trong những chứng từ sau đây) 

 Bản chính giấy khai sanh của đứa trẻ 

 Bản sao giấy khai sinh được công chứng của đứa trẻ  

 Hộ chiếu hợp lệ của đứa trẻ  

 Bản chính giấy rửa tội trên đó có ghi ngày sinh của đứa trẻ  

 Bản sao hồ sơ rửa tội - được công chứng hoặc chứng nhận hợp lệ trên đó có 
ghi ngày sinh 

 Xác nhận được công chứng của phụ huynh hoặc thân nhân khác cho biết 
ngày sinh của đứa trẻ  

 Hồ sơ trước đây của trường có ghi ngày sinh của đứa trẻ 

B. Hồ sơ chích ngừa của đứa trẻ  
C. Giấy căn cước của phụ huynh/giám hộ pháp lý (Một trong những chứng từ sau 

đây) 

 Bằng Lái Xe/Không- Lái Xe hiện hành, 

 Thẻ nhân viên có hình của Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Thị  Xã 

 Tờ Hộ Chiếu 

D. Giấy chứng nhận địa chỉ Proof of Address (2 trong những chứng từ sau đây) 

 Bằng khoán nhà 

 Giao kèo thế chấp nhà  

 Hóa đơn mới nhất (ga, điện, cáp, điện thoại) 

 Hóa đơn mới nhất của thuế bất động sản 

 Bằng lái xe hợp lệ hoặc thẻ đổi điạ chỉ với địa chỉ hiện tại của quý vị  

 Thơ Của Cơ Quan An Sinh Xã Hội có ghi địa chỉ hiện tại  

 Thơ của Văn Phòng Trợ Giúp Công Cộng với địa chỉ hiện tại  

 Thơ của văn phòng DHS, nhận con nuôi /nhà trẻ cũng được chấp nhận để 

http://www.philasd.org/language/vietnamese/calendar
http://www.philasd.org/school_finder/vi
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được ghi danh khi đứa trẻ đang dưới sự chăm sóc của cơ quan nhận con 
nuôi/nhà trẻ   

 Bản chính hợp đồng thuê nhà với tên của phụ huynh/giám hộ pháp lý của 
đứa trẻ  

 Thẻ chứng minh hợp lệ DOT  

 Hóa đơn thẻ tín dụng hiện tại  

 Thẻ chủ quyền xe  

 Thẻ đi bầu mới nhất có ghi địa chỉ hiện tại  

 Báo cáo tài khoản ngân hàng có ghi địa chỉ hiện tại 

 Báo cáo thuế IRS hoặc thuế lợi tức khác như tờ W2, 1040, 1099 

 Cùi séc lương có ghi địa chỉ hiện tại   

 Thơ cấp chỗ ở cho người vô gia cư hoặc thơ thường trú cũng được chấp 
thuận đối với học sinh vô gia cư 

 Hợp đồng mua bán bất động sản được ký tên, tiếp theo là bản chính các giấy 
tờ thanh toán trong vòng 45 ngày.   

D.1- Trẻ em và gia đình vô gia cư  

Thiếu niên vô gia cư được quyền cho ghi danh lập tức mà gia đình chúng không cần 
chứng minh về thường trú. Theo định nghĩa của trẻ em và thiếu niên vô gia cư là 
những người “đang đợi sắp xếp làm con nuôi” và “thiếu niên vô gia cư không có 
người đi theo”. Những học sinh này được cho ghi danh liền, không chậm trễ, vào sở 
giáo dục mà chúng đang cư trú hoặc tiếp tục việc học của chúng tại sở giáo dục mà 
chúng theo học trước đây. Xin vui lòng đọc Đạo Luật McKinney-Vento Act, 42 U.S.C. 
§11431 et seq. 

*Đề nghị quý vị liên lạc với trường để biết giờ làm việc. 

Có quy định đồng phục cho học sinh 
mẫu giáo hay không?  

Thông tin liên quan về chính sách đồng phục của Sở Giáo Dục sẽ được đưa cho phụ 
huynh vào buổi phỏng vấn/định hướng. Xin vui lòng tư vấn với giáo viên của con quý 
vị tại phiên họp này. 

Có phải chương trình mẫu giáo là 
nguyên ngày hay không?  

Chương trình mẫu giáo là chương trình học nguyên ngày. Giờ học giống như giờ học 
của các học sinh khác.  

Ngày chót để ghi danh vào mẫu 
giáo là ngày nào?   

Thời gian ghi danh vào mẫu giáo là trong suốt năm học.  

Nếu phụ huynh không muốn cho con 
mình học tại trường địa phương thì 
sao?  

Đối với năm học hiện tại thì trước tiên phụ huynh phải ghi danh cho con mình học tại 
trường địa phương. Quá trình chọn lựa trường là cho những học sinh và gia đình nào 
từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 muốn xin học những trường ngoài khu vực địa phương 
của mình vào niên học tới. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web: 
www.philasd.org/language/vietnamese/school-choice. 

Có dịch vụ xe buýt trường cho học 
sinh mẫu giáo hay không?  

Phụ huynh phải tự chở con mình đi học nếu như nhà ở xa trường. Tuy nhiên, dịch vụ 
chuyên chở CHỈ được cung cấp cho những học sinh mẫu giáo nào mà chương trình 
IEP của em có ghi em cần dịch vụ này.  Xin vui lòng tham khảo trang web về dịch vụ 
chuyên chở để biết thêm thông tin liên quan đến những quy định ngoại lệ.  

Nếu trường địa phương không còn 
chỗ trống thì sao?  

Chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để thu nhận tất cả những học sinh mẫu giáo nào 
đến ghi danh vào trường địa phương. Tuy nhiên, nếu lớp mẫu giáo ở trường địa 
phương đã đầy chỗ thì Văn Phòng Ghi Danh và Phân Bổ Học Sinh sẽ trợ giúp cho từng 
cá nhân gia đình để hỗ trợ họ trong quá trình ghi danh.   

http://www.philasd.org/language/vietnamese/school-choice
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Tôi có thể liên lạc với ai về quá trình 
xin nhập học mẫu giáp (KEI) hoặc kỳ 
phỏng vấn tìm hiểu thông tin của 
đứa trẻ (ECEI)? 

Muốn tìm hiểu thông tin về quá trình xin nhập học mẫu giáp (KEI) hoặc về kỳ phỏng 
vấn tìm hiểu thông tin của đứa trẻ (ECEI), xin quý vị hãy liên lạc với: 

- Doria Mitchell, Trưởng Phòng Ngữ Văn và Dự Án Đặc Biệt K-3  
- Sharai Cunningham, Phó Phòng Ngữ Văn và Dự Án Đặc Biệt K-3  

Xin vui lòng đọc liên lạc thông tin dưới đây  

Tôi có thể liên lạc với ai về các dịch 
vụ?  

Xin vui lòng liên lạc với đại diện của Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ: 

Doria N. Mitchell Trưởng Phòng 
Ngữ Văn và Dự Án 
Đặc Biệt K-3  

dnmitchell@philasd.org (215) 400-5811 

Sharai 
Cunningham 

Phó Phòng Ngữ 
Văn và Dự Án Đặc 
Biệt K-3  

shcunningham@philasd.org (215) 400-6140 

Tyhira Vorn Nhân Viên Thực 
Tập 

tvorn@philasd.org (215) 400-6862 

Juanita Rodrigues 
Romu 

Phối Trí Viên 
Chương Trình 
FAST  

jromu@philasd.org (215) 400-6716 

Amber Yancy Nhân Viên Thực 
Tập  

ayancy@philasd.org (215) 400-6031 

Katherine 
Bradstreet 

Liên Kết P-3  kbradstreet@philasd.org (215) 400-6764 
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