
KHỞI ĐẦU SỚM,  

KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC! 

 
 
 
 

Chúng tôi đang mở rộng chương trình Mẫu 

Giáo Chuyển Tiếp cho các học giả trẻ tuổi nhất. 

Hiện cung cấp các lựa chọn học nửa ngày và cả ngày cho các gia đình, chúng tôi cũng bổ sung 

những địa điểm mới để cung cấp chương trình Mẫu Giáo Chuyển Tiếp năm 20022-2023 cho mọi 

người trong cộng đồng Học Khu Sacramento dễ dàng tiếp cận hơn.   

• Giáo trình kết hợp với các mô hình học tập dựa trên dự án, trò chơi và độ tuổi phù 

hợp với việc học tập tình cảm xã hội, sức khoẻ thể chất và phát triển bản thân.   

• Lập ra các lớp học hoà nhập để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của tất cả các 

học sinh.   

• Hỗ trợ các học sinh đa ngữ để khuyến khích việc phát triển tiếng mẹ đẻ 

trong lúc học từ vựng mới 

• Học tập mở rộng và các dịch vụ dinh dưỡng luôn có sẵn để cung cấp cho học 

sinh được chăm sóc 9 giờ chất lượng và miễn phí trong lúc giúp đỡ các gia đình 

đang đi làm* 

 
 
 
 

 

XEM MẶT SAU ĐỂ BIẾT CHI TIẾT VÀ TRUY CẬP 

SCUSD.EDU/TK-ONLINE-REG ĐỂ NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN. 

*Có thể tuỳ thuộc vào yêu cầu về thu nhập. 

http://scusd.edu/tk-online-reg


 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRUY CẬP SCUSD.EDU/TRANSITIONAL-KINDERGARTEN 

ĐỂ KHÁM PHÁ CÁCH THỨC GHI DANH VÀ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM. 

*Có thể tuỳ thuộc vào yêu cầu về thu nhập. 

MẪU GIÁO CHUYỂN TIẾP  

2022-2023  
Giáo dục công lập miễn phí cho các học giả trẻ lên 5 tuổi 

sinh ngày 2 tháng 9, 2022 đến ngày 2 tháng 2, 2023.* 

Mẫu Giáo Chuyển Tiếp là tùy chọn và cung cấp cho các học sinh thêm một năm chuẩn bị, để các em 

bước vào mẫu giáo có được các kỹ năng học tập, tình cảm xã hội vững chắc hơn cần thiết cho sự 

thành công trong tương lai trên ghế nhà trường. 

 

 

TK NỬA NGÀY 

• A. M. Winn Public Waldorf – Các lớp sáng và chiều 

• Alice Birney Public Waldorf – Các lớp sáng và chiều 

• H. W. Harkness – Các lớp sáng 

• Hubert Bancroft – Các lớp sáng 

• John Sloat – Các lớp sáng 

• Leonardo da Vinci – Các lớp sáng 

• Pacific – Các lớp sáng 

• Tahoe – Các lớp sáng 

• Theodore Judah – Các lớp sáng 

• Washington – Các lớp sáng 

TK CẢ NGÀY 

• Edward Kemble 

• Ethel Phillips 

• Earl Warren 

• Isador Cohen 

• John Bidwell 

• Mark Twain 

• Martin Luther King, Jr. 

• Parkway 

• Susan B. Anthony 

 

 
 
 
 
 

 

http://scusd.edu/transitional-kindergarten
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	TK CẢ NGÀY

