
o   TÔI HIỂU rằng con tôi (in tên con) sẽ tham dự các chuyến du hành là một phần của Chương trình Chuẩn bị Mẫu 
Giáo/Head Start. Các đơn cho phép cho mỗi chuyến du hành sẽ được gởi cho gia đình trước mỗi chuyến đi.

o   TÔI HIỂU con tôi có thể được nhận chương trình giáo dục, cảm xúc xã hội và phát triển, lời nói/ngôn ngữ và khám 
ý tế như là một phần của Chương trình Chuẩn bị Mẫu Giáo (PreK)/Head Start. Tôi hiểu rằng giáo viên có thể tham 
khảo ý kiến   của nhà tâm lý học Chuẩn bị Mẫu Giáo/Head Start, chuyên gia giáo dục, thầy chuyên về ngôn ngữ, nhân 
viên xã hội, thầy giáo dục đặc biệt, y tá hoặc nhân viên phục vụ gia đình (FSW) về con tôi. Những buổi kiểm tra và 
tư vấn này giúp nhân viên làm quen với từng em trẻ và đặt kế hoạch cho một chương trình phù hợp.

o   TÔI HIỂU con tôi được mong   sẽ đến trường mỗi ngày và đến đúng giờ. Tôi, hoặc một người lớn được ủy quyền, sẽ 
đưa con đến trường hoặc xe buýt đúng giờ, và gặp con tôi ngay khi tan trường hay tại trạm xe buýt khi con tôi được 
dự định trở về. Tôi hiểu rằng nếu tôi hoặc người lớn được ủy quyền không đón con tôi tại trạm xe buýt, con tôi sẽ 
được đưa trở lại trường.

o   TÔI HIỂU rằng nếu tôi đến đón con tôi vào giờ tan trường hoặc gặp con tôi tại trạm xe buýt muộn ba lần, tôi phải 
gặp FSW PreK/Head Start để bàn  luận vấn đề và lập một giải pháp. Nếu vấn đề tiếp tục, ưu tiên chuyên chở có thể 
bị chấm dứt. Đồng thời, các vấn đề hạnh kiểm trên xe buýt có thể đưa đến việc chấm dứt các quyền lợi xe buýt.

o  TÔI ĐỒNG Ý luôn cung cấp cho nhân viên nhà trường và chương trình các số điện thoại cập nhật 
và thông tin liên lạc khẩn cấp.

o   TÔI HIỂU Tôi phải hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá (FARMs) khi trường bắt đầu 
với mục đích được tài trợ cho chương trình. Tôi hiểu rằng việc đủ điều kiện tham gia FARM là một điều kiện để tham 
gia chương trình PreK. Đối với các lớp Head Start, không được phép đem thực phẩm từ bên ngoài.

o   TÔI HIỂU rằng sự tham gia của phụ huynh/người giám hộ rất quan trọng để thúc đẩy sự sẵn sàng đi học của con tôi 
và tôi sẽ tham gia Chương trình PreK/Head Start bằng cách:
o  Nhóm giảng dạy sẽ tổ chức một chuyến thăm gia đình, trước khi bắt đầu đi học, nếu con tôi đăng ký vào Head 

Start
o  Giao tiếp với FSW về nhu cầu của gia đình tôi;
o  Hoàn thành Family Partnership Agreement- Thỏa Thuận Hợp Tác Gia Đình với FSW nếu con tôi đăng ký vào 

Head Start
o  Tham dự các chương trình giáo dục phụ huynh/người giám hộ và các buổi họp của trường;
o  Tình nguyện trong lớp học con của tôi; và/hoặc
o  Phục vụ trong các ủy ban và tham dự các buổi họp của Hội Đồng Chính Sách

Yêu cầu ghi nếu quý vị đồng ý:
o  Có o  Không   Tôi cho phép hình ảnh, video, bản ghi âm hoặc các hình ảnh tương tự khác của con tôi, gia đình 

tôi hoặc tôi được sử dụng cho mục đích giáo dục, có hoặc không sử dụng tên của tôi hoặc tên con 
của tôi. (Đồng thời yêu cầu xem MCPS Form 281-13, Annual Notice for Directory Information and 
Student Privacy)

o  Có o  Không   Tôi cho phép con tôi đi dạo trong khu láng giềng với lớp PreK/Head Start.

CHỮ KÝ

Tên Phụ huynh/Giám hộ (Yêu cầu viết chữ in) __________________________________________________________

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ ____________________________________________________ Ngày_____/_____/______

Thông Báo Phụ Huynh/Giám Hộ
Chương Trình Chuẩn Bị Lớp Mẫu Giáo/Head Start
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