Muốn biết chi tiết về lớp mẫu giáo
trọn ngày
Hãy liên lạc với khu học chánh địa phương
của quý vị tại
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
hoặc cơ quan trường độc lập tại
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/
IndSchoolAuthority.do

Khi nào thì con tôi hội đủ điều kiện vào lớp
mẫu giáo tại British Columbia?
Quý vị có thể ghi danh cho con quý vị vào lớp
mẫu giáo năm trẻ đủ 5 tuổi.

Lớp Mẫu Giáo
Trọn Ngày

Muốn biết chi tiết về việc tìm nơi giữ trẻ ngoài
trường, hãy đến
http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/search.aspx
Muốn biết chi tiết về học tập sớm
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/full_day_
kindergarten.htm

Con tôi đã sẵn sàng cho lớp mẫu giáo trọn
ngày chưa?
Mỗi trẻ phát triển theo cấp và nhịp độ riêng.
Hãy nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường,
hoặc giáo viên lớp mẫu giáo, về cách tạo điều
kiện dễ dàng cho trẻ chuyển vào lớp mẫu giáo,
và để quý vị an tâm.

Lớp mẫu giáo trọn ngày là một cơ hội
tuyệt vời để xây dựng một nền tảng
vững chắc để học tập suốt đời.

Full Day Kindergarten [Vietnamese]

Bắt đầu lớp mẫu giáo là thời
gian hào hứng cho trẻ em
và gia đình.

Lớp Mẫu Giáo Trọn Ngày

Nền Tảng Cuộc Sống

•• Bắt đầu vào năm 2010, Bộ Giáo Dục bắt
đầu cho mở lớp mẫu giáo trọn ngày
dần dần trong một thời gian hai năm
trên khắp British Columbia. Hiện đang
có lớp mẫu giáo trọn ngày cho tất cả trẻ
em năm tuổi hội đủ điều kiện trong tỉnh
bang này.

•• Kết quả khảo cứu cho thấy một chương
trình mẫu giáo dựa vào chơi đùa sẽ
giúp trẻ em thành công trong trường và
ngoài đời.
•• Các kinh nghiệm tuổi thơ hình thành các
thói quen học tập trong tương lai.

Chơi đùa phát huy mức phát triển
lành mạnh về thể chất, xã hội, cảm
xúc, ngôn ngữ và tri thức.

•• Học trọn ngày giúp cải tiến khả năng
đọc và đếm số, chuyển sang Lớp 1 trơn
tru hơn, và gia tăng tỷ lệ tốt nghiệp
trung học.

Các Lợi Ích của Lớp mẫu Giáo Trọn Ngày

•• Lớp mẫu giáo trọn ngày giúp các giáo

Cho Con Quý Vị

viên chú ý hơn đến từng học sinh.

Trẻ em tự nhiên thích học, có nhiều thắc
mắc và tò mò về thế giới của các em.

•• Nhiều cơ hội hơn để học bằng cách chơi.
•• Giao tiếp nhiều với các trẻ khác để giúp phát
triển các kỹ năng vững chắc về xã hội-cảm xúc
và lòng tự trọng tích cực.
•• Tiếp xúc nhiều hơn với các tài liệu giáo dục để
giúp phát triển khả năng văn hóa mạnh mẽ.
•• Có thêm thì giờ cho giáo viên đáp ứng các nhu
cầu của trẻ.
•• Ít lần chuyển tiếp trong ngày hơn.
•• Có thêm các sinh hoạt cá nhân và nhóm nhỏ.

Cho Cha Mẹ
•• Gắn bó mạnh mẽ hơn với trường của con mình.
•• Tin tưởng vào chương trình giáo dục của con
quý vị.
•• Cơ hội giữ một vai trò tích cực hơn trong việc
giáo dục chính thức con mình.
•• Các lợi ích kinh tế nếu giảm bớt được các chi
phí giữ trẻ.
•• Quân bình hơn về việc làm/cuộc sống, giúp cha
mẹ có thêm thì giờ để làm việc hoặc học.

Nhờ chơi đùa mà trẻ em hiểu được
thế giới của mình.

