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Ngày 21 Tháng Giêng, 2021 

Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục: 
 

Việc ghi danh vào chương trình mẫu giáo cho niên học 2021-2022 hiện đã được mở. Nếu bạn có con sắp 

tròn năm tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 thì xin vui lòng ghi danh cho cháu trước ngày 28 tháng 5 để 

chúng có cơ hội Thrive at Five (Phát Triển Lúc 5 Tuổi). 
  

Có 4 cách thức để ghi danh: 

● Ghi danh trực tuyến bằng cách sử dụng online registration portal. 

● Ghi danh trực tiếp tại Trung Tâm Giáo Dục chỉ bằng cách lấy hẹn trước. Hãy gọi số 215-400-

4290 để lấy hẹn. 

● Gọi điện thoại đến trường địa phương của bạn. Hãy tìm số điện thoại của trường bạn ở đây here.   

● Bằng cách bỏ hồ sơ ghi danh của bạn vào thùng thơ dropbox tại sảnh của Trung Tâm Giáo Dục. 

Hãy đọc hướng dẫn ở đây here. 
  

Ghi danh học trước ngày 28 tháng 5 rất quan trọng vì nó giúp cho gia đình và trẻ em có thời gian gặp gỡ 

nhân viên nhà trường và làm quen với trường học, và giúp cho quá trình chuyển tiếp vào mẫu giáo được 

diễn ra suôn sẻ. Sở Giáo Dục sẽ tổ chức Ngày Mở Cửa Tham Quan Mẫu Giáo vào ngày 2 tháng 3 và 

Tuần Lễ Mở Cửa Tham Quan Mẫu Giáo bắt đầu từ ngày 3 tháng 5. Việc tham quan có thể bằng trực 

tuyến hoặc trực tiếp tùy thuộc vào các thủ tục về sức khỏe và sự an toàn. Hãy tiếp tục truy cập trang web: 

philasd.org/thriveatfive để biết thông tin cập nhật. 
  

Sở Giáo Dục cũng có chương trình Nhà Trẻ Pre-K với khoảng 200 địa điểm Pre-K trên toàn thành phố 

nhằm phục vụ cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. Chương trình này cung cấp một chương 

trình giảng dạy chất lượng cao, hỗ trợ các nhu cầu đặc biệt và cơ hội cho phụ huynh tham gia. Hãy nhấp 

vào đây để biết thêm về Chương Trình Nhà Trẻ Pre-K. 
  

Việc theo học lớp Nhà Trẻ Pre-K và mẫu giáo giúp cho trẻ em được thành công ở trường và trong cuộc 

sống. Trong những năm này, trẻ em học cách chơi đùa tốt với người khác, được kết bạn, xây dựng sự tự 

tin và bắt đầu học đọc và viết - đó là tất cả những kỹ năng rất quan trọng giúp cho trẻ được phát triển. 
  

Xin đừng chần chừ. Hãy ghi danh vào mẫu giáo cho con bạn hôm nay! 
 

Trân Trọng Kính Chào, 

 
Tiến Sĩ William R. Hite Jr. 

Tổng Giám Đốc Sở 
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