
MCPS Form 345-17
Tháng 2, 2019

Kinh Nghiệm Chuẩn Bị Mẫu Giáo Bộ Giáo Dục Tiểu 
Bang Maryland

Department of Elementary Curriculum and Districtwide Programs
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

HƯỚNG DẪN: Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) đòi hỏi Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) phải thu thập các thông 
tin về những trải nghiệm về nhà trẻ của tất cả các học sinh mới ghi danh vào lớp mẫu giáo. Dùng những định nghĩa cung cấp dưới đây, xin hãy 
cung cấp thông tin sau đây và gởi lại trường học mà con quý vị sẽ ghi danh cùng với MCPS Form 560-24, New Student Information.

Các Loại Trải Nghiệm về Nhà Trẻ Theo Định Nghĩa của MSDE
Trông Trẻ Không 
Chính Thức Trẻ được trông tại nhà họ hàng hay không họ hàng.

Chương Trình Head 
Start

Một chương trình giáo dục chuẩn bị đi học của liên bang dành cho trẻ em 3 đến 5 tuổi từ các 
gia đình có lợi tức thấp: được U.S. Department of Health and Human Services tài trợ và được 
Maryland Department of Education, Office of Child Care cấp phép.

Chuẩn bị mẫu giáo 
tại một trường công 
lập

Lớp chuẩn bị mẫu giáo tại trường công lập phổ thông hoặc giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em 
bốn tuổi do MCPS quản lý và được MSDE quy định theo COMAR 13A.06.02 Prekindergarten 
Programs school (chương trình giáo dục phổ thông hay chương trình giáo dục đặc biệt tại một 
trường công lập)

Trung Tâm Trông 
Giữ Trẻ

Trông trẻ được cung cấp tại một cơ sở, thường không là nơi cư trú, một phần hoặc cả ngày 
cung cấp việc trông giữ các trẻ em khi cha mẹ vắng mặt. Các trung tâm được Maryland State 
Department of Education, Office of Child Care cấp phép.

Trông Trẻ tại Nhà Tư 
Nhân

Trông trẻ theo quy định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, thay cho cha mẹ trông giữ dưới 24 giờ, 
tại nhà không phải là nhà của em và người cung cấp được trả tiền. Trông trẻ tại nhà tư nhân 
được quy định bởi Maryland State Department of Education, Office of Child Care (Bộ Giáo dục 
Tiểu bang Maryland, Văn phòng Chăm sóc Trẻ em).

Trường Trông Trẻ 
Không Phải Là 
Trường Công

Các chương trình chuẩn bị đi học với chú tâm vào "giáo dục" cho các trẻ em 2, 3 hay 4 tuổi; 
được MSDE chấp thuận hoặc miễn trừ; thường là không trọn ngày, chín tháng một năm.

Tên Học Sinh (Họ, Tên, Tên lót) ___________________________________________ Ngày Sanh_____/_____/______

Trường Học  ___________________________________________________________________________________

Con quý vị được trông giữ nhiều nhất tại nhà trẻ thuộc loại nào từ tháng 9 năm ngoái?
Đánh một dấu vào đúng hộp cho cả ngày hoặc hai dấu vào đúng hộp nửa ngày.
Bao gồm tên của trường, trung tâm hoặc nhà cung cấp trên đường kẻ. 

TRÔNG NOM TRƯỚC ĐÂY TÊN CỦA TRƯỜNG TRÔNG NOM TRƯỚC, 
TRUNG TÂM HOẶC NƠI CUNG CẤP

NGUYÊN 
NGÀY

NỮA 
NGÀY—1 

NỮA 
NGÀY—2 

Trông Nom Không Chính Thức o o o

Head Start o o o

Chuẩn bị mẫu giáo tại trường công lập 
(chương trình giáo dục phổ thông hay 
chương trình giáo dục đặc biệt)

o o o

Trung Tâm Trông Giữ Trẻ o o o

Nơi Giữ Trẻ tại Nhà o o o

Trường Vườn Trẻ Tư Nhân o o o

Mẫu giáo (lập lại) o o o


