
Vào Học Mẫu Giáo Sớm 

Theo quy chế của Tiểu Bang Nebraska, học sinh có thể vào học Mẫu Giáo nếu các em tròn năm 

(05) tuổi vào đúng hoặc trước này 31 tháng Bảy.  Tuy nhiên, nếu trẻ sinh vào khoảng từ ngày 1 

tháng Tám đến 15 tháng Mười thì trẻ hội đủ điều kiện để tham gia một kỳ đánh giá do Các 

Trường Công Lập Lincoln tiến hành để xác định có thể được vào học mẫu giáo sớm.  

Một số câu hỏi thường gặp: 

Con tôi có đủ điều kiện không? 

 Con em quý vị phải đủ 5 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 Tháng Tám đến 15 tháng 
Mười (cần phải có giấy khai sinh). Ứng viên tốt cho chương trình này là những trẻ chứng 
minh được các thành tựu về mặt học vấn cũng như sự trưởng thành về mặt xã hội, tâm 
lý, thể chất phù hợp lớp Mẫu Giáo.  
 

Tôi cho con tôi tham gia bằng cách nào? 

 Bắt đầu từ ngày 1 tháng Ba, 2014, quý vị có thể lấy tờ giới thiệu và đơn đăng ký ở 
trường trong khu vực gần nhà. Quý vị cần điền đơn và đăng ký ghi danh tại trường trong 
khu vực tối thiểu một tuần trước khi bắt đầu đợt kiểm tra. 

 Quý vị cần nộp đơn xin và giấy khai sinh khi đăng ký ghi danh. Chúng tôi sẽ sao lưu giấy 
khai sinh và gởi lại bản chính cho quý vị. 

 Phần giám định này hoàn toàn miễn phí.   
 

Con tôi sẽ được giám định ở đâu và khi nào? 

 Con em quý vị sẽ được đánh giá về khả năng từ vựng, nhận diện chữ cái, phân biệt hình 
ảnh, nhận thức âm vị, khả năng hiểu và làm toán.   

 Các giáo viên đã qua đào tạo sẽ thực hiện công việc giám định lên đến 45 phút.  

 Khi quý vị đăng ký cho con em quý vị tại trường trong khu vực gần nhà, quý vị cũng sẽ 
lấy hẹn ngày giờ giám định con em quý vị. 

 Buổi giám định sẽ được tiến hành tại:  
Eastridge Elementary School 
6245 L St.   
(Xin Quý vị vui lòng vào cửa hướng Bắc)   

 Các giờ kiểm tra sẽ diễn ra trong khoảng từ 8:30 a.m. đến 7:30 chiều (giờ kết thúc) vào 
các ngày Thứ Ba từ 27 Tháng Năm đến 3 Tháng Sáu. Vào tất cả những ngày khác, giờ 
kiểm tra sẽ từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều: 

1. Từ 27-30 Tháng Năm (Thứ Ba – Thứ Sáu) 
2. Ngày 31 Tháng Năm (Thứ Bảy) 
3. Từ ngày 2-6 Tháng Sáu ( Thứ Hai – Thứ Sáu) 



Việc gì xảy ra vào ngày giám định? 

 Con em quý vị cần phải đến tại trường Tiểu Học Eastridge đúng giờ đã hẹn. Quý vị sẽ 
được yêu cầu chờ ở phòng ngoài trong khi con em quý vị được giám định ở một phòng 
khác. 

 Phụ huynh sẽ không được ở trong phòng thi khi các em được giám định nhưng phải ở 
trong khu vực nhà trường. 

 Buổi giám định sẽ kéo dài đến 45 phút. 

 Phụ huynh sẽ được thông báo kết quả/ quyết định trong vòng hai tuần sau đó. 
 

Làm thế nào tôi biết được con tôi có đủ điều kiện vào Mẫu Giáo không?  

 Chúng tôi sẽ gởi thư báo kết quả không quá hai tuần sau khi giám định. 

 Nếu con em quý vị đủ điều kiện vào chương trình, phụ huynh là người quyết định cuối 
cùng để đăng ký cho con em mình vào Mẫu Giáo. Mặc dù được xác định là đủ điều kiện 
nhưng không bắt buộc trẻ phải đi học mẫu giáo vào mùa thu này. 
 

Lưu Ý: 

1. Phụ huynh có thể lấy tờ giới thiệu và đơn đăng ký ở trường trong khu vực. 
2. Phụ huynh nộp đơn đã điền và giấy khai sinh cho trường trong khu vực.  
3. Phụ huynh lấy hẹn cho buổi giám định khi làm thủ tục ghi danh tại trường trong 

khu vực. 
4. Việc giám định sẽ được tiến hành cùng với trẻ tại trường  

Eastridge Elementary School 
6245 L St.  

5. Phụ huynh sẽ được thông báo kết quả/ quyết định trong vòng hai tuần sau đó.  
 

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc: 

Phòng Học Sinh Vụ - Các Trường Công Lập Lincoln theo số điện thoại 402-436-1680. 

 


