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NGUӖN TѬ LIӊU CӪA HӐC KHU

StudentServices(SpecialEducation)503Ͳ261Ͳ8209
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/studentͲservices/

EnglishasaSecondLanguageandEquity503Ͳ261Ͳ8223
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/esl/

Meals/NutritionServices503Ͳ261Ͳ8231
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/nutritionͲservices/

TalentedandGiftedProgram(earlyentrytokindergarten)503Ͳ261Ͳ8458

Transportation503Ͳ256Ͳ6526
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportationͲinformation/

Childcare(Beforeandafterschool)
http://www.discoverchampions.com/

DistrictWebsite
http://www.ddouglas.k12.or.us/


NhҨntӉPortlandPublicSchoolsABCsforKindergarten
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Giúp ÿл con cпa bЛn hбc bên ngoài trркng hбc

Welcome to
1. Dùng nhዟኼዙ¯ï ኼ¯ዅኼዘዒ×¯ዏኼǤ
Kindergarten

2. KhuyዅÀ  ዠዟ ዎኾ  ǤÀዙǡዟ  
 × ×¯ዛዘ ͳͲǫ  ዕ ×ዏͷΪͷǡΪͶǡͺΪʹǡǤǤ 
À ዊ ዚ Ǥ
3. B ¯ዎ¯¿ ዒዝ ዚዟዎውǤÀዙǡ
ǲAnn¯ãcótámquМbóng.ChаНycho¯ibatrái,vСychаНychЯcònlЛin£m.”
4. KhuyዅÀ  ²¿ኸ ዜ×Ǥ0ዄï  
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT
¿ኸኾ ñ ×ዌ Ǥ
5. Khen thዛዖ  ዉዠ ዎኽ ዃ 
¯ዛዘ ¯ዛዘ ¯¿ኹ¯ኹǤ

Các Tр LiЮu Bе Sung
Muዎዅ² ዅ²ኺዏዎ ዚዌ ȋCommon Core
State Standards for mathematics)ǡÖ
http://www.commoncoreworks.org/
Muዎዅ² ዅዅ¯ï ዌ ȋዔ  ዝዟ
ዃ¯ዅዔ£ǡȌ
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/index.html
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0âychЯlàvàithídоmàhбcsinhsЩlàmviЮcthЪnàovйicácconsгvàhбc¯Ь
hiЬumuкilàmзt¯иnvаǦxâydхngcáckhгiquantrбng¯ЬhiЬugiátrаsг

Welcome to
Kindergarten


ToánHЭcLеpMМuGiáo
x
x

0ዅ¯ዅͳͲͲዔዟ ዒዛዕ
ኾ  ዎዝͳͳ¯ዅͳͻ × ዜዛዕዟዎ ÖȋÀዙǡͳͶαͳͲΪͶȌ

ToánHЭcCЙpMгt
x

ኾͳͲ ×ዛዒ× ዚዛዕ ዒǦዌǲዛዕǳ

x

ኾ ዎ ዚዎ Ǧዎ¯ዉ ዟዛዕዟ
ዒȋዋዎȌ

x

ዒዝ  ዎ ¯ዅͳͲͲîዟ¿ዌ ¯ ¯ዛዘ ዌ ዋዎǤ

ToánHЭcCЙpHai
x
x
x

HiኾͳͲͲ ×ዒ× ዚዕ ዕǦዌǲዒ£ǳ
Hiኾ ዎ ዚዎ Ǧ¯ዉ ዎዛዘ ዚ£ǡ ዙ ǡ
¯ዓዋȋዋዎȌ
ዒዝ  ዎ ¯ዅͳͲͲͲîዟ¿ዌ ¯ ¯ዛዘ ዌ ዋዎ

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Kính chào các phụ huynh và người giám hộ của các học sinh Mẫu giáo,
Chào mừng đến với thế giới tuyệt vời của mẫu giáo! Và xin chào mừng tới học khu David Douglas nếu bé đầu
tiên của quý vị đến với các trường của chúng tôi.
Tại David Douglas, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em có khả năng không giới hạn để tìm hiểu, lớn lên và phát
triển. Chúng tôi tin vào khả năng của con quý vị. Và chúng tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể để giúp các cháu đạt tới
tiềm năng cao nhất của các cháu.
Chúng tôi tin rằng sự liên lạc giữa gia đình và nhà trường của quý vị thì rất là quý giá. Chúng tôi biết rằng các
bậc phụ huynh và các nhà giáo dục cùng nhau tham gia và làm việc là một cách để đảm bảo thành công cho
con của quý vị.
Các thông tin được cung cấp trong tài liệu nhỏ này sẽ giúp trả lời câu hỏi và cung cấp cho quý vị với một vài
hướng dẫn như là khi con của quý vị chuyển tiếp trong năm học đầu tiên của các cháu. Chúng ta biết rằng một
năm thành công của mẫu giáo được xem như là một nền tảng cho sự thành công và thành tích học tập cao
trong những năm tiếp theo. Làm việc với quý vị, mục tiêu của chúng tôi là giúp các cháu đọc thành thạo trước
khi học xong lớp 3, sự tiến bộ mỗi năm trong suốt quá trình học tập và tốt nghiệp trung học -13 năm học tập sẽ
được tính kể từ bây giờ. Điều này tất cả sẽ bắt đầu từ lớp mẫu giáo.
Giáo viên của con quý vị, hiệu trưởng và toàn bộ nhân viên của chúng tôi hân hạnh được cống hiến nhằm
đảm bảo rằng các cháu được an toàn, hạnh phúc và say mê học tập các kỹ năng cần thiết để phát triển tốt trong
và ngoài xã hội. Chúng tôi biết rằng không có gì quý giá hơn cho quý vị là con của quý vị. Chúng tôi rất coi trọng
sự tin tưởng mà quý vị đã đặt vào học khu David Douglas để các cháu an toàn và giúp các cháu phát triển.
Xin đừng ngần ngại để tiếp xúc với trường học của con quý vị, hoặc đến văn phòng của tôi, nếu quý vị có câu
hỏi, mối quan tâm, hoặc chỉ muốn trò chuyện về các cháu đang học. Tôi hy vọng quý vị và các cháu có một năm
học vui vẻ và bổ ích!
Trân trọng,

Con cпa bЛn sЩ hбc ÿЬ tìm “sг ÿi kèm” ÿЬ cho ra muкi cпa bНt cс sг nào. Hình vШ này
cho thНy nЪu bЛn có 8, thì cОn 2 ÿЬ cho ra 10

Tт ÿó, các hбc sinh hбc ÿЬ suy nghЯ muкi là mзt ÿиn vа và phân các sг ÿиn vа hàng chͭc
xuгng muкi và nhфng sг còn lЛi

Ken Richardson, Trưởng phòng học khu

TriұtlýLӀpMҧuGiáo
KhuHҸcChánhDavidDouglascungcҤpmҾtchӇҿngtrìnhmҧugiáopháttriҳnthíchhӄpnhҪmmang
ĜұncáccҿhҾichotrүempháttriҳntrongtҤtcңcáclšnhvӌcͲthҳchҤt,tìnhcңm,giaotiұpvànhҨn
thӈcthôngquamҾtphӇҿngpháptiұpcҨnhӄpnhҤtvàchuyênĜҲ.
ChӇҿngtrìnhnàyĜӇӄcthiұtkұĜҳ:
•cungcҤpmҾtmôitrӇӁngthânthiҵn,antoàn,vàkhíchlҵ
•khӂiphátchosӌhҸctҨpcңĜӁi
•ĜҦymҢnhnhӋngkinhnghiҵmĜadҢngvҲngônngӋvàvĉnchӇҿng
•bһidӇӃngtoánhҸcvàkhoahҸcvӀithӌchaմnhtrӌctiұpquasӊdӅngvҨtliҵuphùhӄpvӀilӈatuҼi
•khuyұnkhíchsӌtòmò,sángtҢo,vàlòngtӌtrҸngcӆacácemthôngquacácthңoluҨntrҸngtâm
•xâydӌngvàkhuyұnkhíchsӌhӄptáccӆachamҮ,concái,vàtrӇӁnghҸc
•tҢocҿhҾichotrүpháttriҳnkӎnĉnggiңiquyұtvҤnĜҲ
•thúcĜҦykӎnĉngvĉnchӇҿngchohҸcsinhsҿcҤp



ҳsҬnsàngchoviҵcnhҨphҸc,hãykhuyұnkhíchconemmìnhphҤnkhӂivàtòmòvҲhҸctҨp.Hãytìm
hìnhnhӋng"bóngĜèn"chonhӋnggӄiývҲsinhhoҢtvàýtӇӂng.
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0âylàmзtvàithídоvЫcáckшn£ngvàphриngcáchmàcáchбcsinh
Welcome
to
Kindergarten
sЩpháttriЬnkhigiМicácbàitoántronglйpmРugiáo.

KұtnҺivӀilӀpmҧugiáovàviҵcĜĉngký

ToánHҸcLӀpMҧuGiáo

KұtnҺivӀilӀpMҧugiáolàmҾtcҿhҾituyҵtvӁichobҢnvàconcӆabҢnĜҳtìmhiҳuvҲtrӇӁngvà
chӇҿngtrìnhmҧugiáocӆaconemmình.TrӇӁngtҼchӈcsӌkiҵnConnecttoKindergartenvàomùa
xuânĜҳgiӀithiҵuvӀicácgiaĜìnhĜұntrӇӁngmӀicӆaconemhҸ.TҢisӌkiҵnnàybҢnsҰĜӇӄctham
quantrӇӁnglӀp,gҭpgӂcácnhânviên,tìmhiҳuvҲchӇҿngtrìnhgiңngdҢyvàĜĉngkýchoconĜihҸc.
NұubҢnkhôngthҳĜұndӌConnecttoKindergartencӆatrӇӁng,bҢnvҧnnênĜĉngkýhҸcvàongày1
tháng6.ĉngkýcholӀpmҧugiáoĜӇӄchoàntҤrkhitҤtcңnhӋngmӅcsauĜâyĜӇӄcgӂilҢichonhà
trӇӁng:
x ҿnĉngKý(trӇӀcvàsau)
x ChӈngNhҨnvêմCӇTrúcùngvӀibҪngchӈngchҤpnhҨnĜӇӄc(nhӇlàhóaĜҿnĜiҵn,hӄpĜһng
thuênhà,v.v.)
x PhiұukiҳmtraĜãchíchngӉaĜҥyĜӆcùngvӀibңnsaocӆahһsҿchӆngngӉa
x GiҤychӈngnhҨntuҼicӆahҸcsinh(giҤykhaisinh,giҤychӈngnhҨncӆabҵnhviҵnhoҭcchӈng
nhҨnhӄpphápkhác)


x

TrìnhbàytoáncҾngvàtoántrӉbҪngcácĜһvҨt,cácngóntay,cáchìnhңnhtrongĜҥu,cáchình
vү,cáctiұngĜҾng(nhӇlàvҼ),diҴncңm,giңithíchbҪnglӁi,biҳuhiҵn,vàphӇҿngtrình.

x

GiңicácbàitoánbҪngcáchcҾnghaytrӉcácsҺchoĜұn10bҪngcácĜһvҨtvàhìnhvү.

DAVID
DOUGLAS SCHOOL DISTRICT
ToánHҸcCҤpMҾt

x

GiңitoánĜҺbҪngcáchcҾnghaytrӉcácsҺchoĜұn20.

x

GiңitoáncácbàitoáncҾngvàtrӉchocácsҺkháckhônghiҵnra(20Ͳ?=15,9+4=?)

ToánHҸcCҤpHai
x

GiңicácbàitoánbӇӀcͲmҾtvàbӇӀcͲhaibҪngcáchcҾngvàtrӉcácsҺchoĜұn100

Thí DоcпaCácBàiToán0гLйpmРuGiáo


ToánCҾng
BatráitáoĜҹvàbatráitáoxanhĜangĜҳtrênbàn.CótҤtcңlàbaonhiêutráitáotrênbàn?


ToánTrӉ
MҮcómӇӁitráitáo.MҮĜӇamҾttráichoMaryAnn.MҮcònlҢibaonhiêutráitáo?



Trong lйpmРugiáo,concпabЛnsЩdùngmзtsгhìnhМnhvàcácmô
hình¯ЬhiЬuvàgiМicácbàitoáncзngvàtrт.
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Các trркnghбcHoaKü¯anglàmviЮc¯ЬcungcНpchНt
lркngcaohиntronggiМngdЛyhиnbaogiкhЪt.

Welcome to
Kindergarten

KhibҢnĜĉngký,xinhҹivҲcácsӌkiҵncӆatrӇӁngmàbҢncóthҳthamdӌĜҳgҭpgӂcácphӅhuynhkhác
vàcácnhânviên,vàgiúpconbҢntrӂnênquenthuҾcvӀimôitrӇӁnghҸcmӀicӆamình.

CáchgiңngdҢytrӇӀcĜâycӆachúngtôiĜҿngiңnlàkhôngchuҦnbҷchocáccháuchonhucҥucaohҿn
cӆaĜҢihҸccҾngĜһngvàhӇӀngnghiҵpchohiҵntҢivàtӇҿnglai.TrӇӁngcӆabҢnvàcáctrӇӁngkhác
trêncңnӇӀcĜanglàmviҵcĜҳcңithiҵncáchgiңngdҢyvàhҸctҨpĜҳĜңmbңorҪngtҤtcңconemsҰtҺt
nghiҵptrunghҸcvӀinhӋngkӎnĉngmàcácemcҥnĜҳthànhcông.
TrongtoánhҸc,sҰcóbathayĜҼichính.CácgiáoviênsҰtҨptrunggiңngdҢychútrҸngvàocáckháiniҵm
toánhҸcchínhvàcáckӎnĉng.iҲunàysҰchocáchҸcsinhthӁigianĜҳthuҥnthӅckháiniҵmtoánhҸc
vàcáckӎnĉngmҾtcáchthӈtӌhҿntrongsuҺtcңnĉmvàtӉlӀpmҾttrӁlên.iҲunàycƹngkêugҸicác
giáoviênsӊdӅngnҾidungtoánphongphúvàthӊtháchvàkұthӄpvӀicáchҸcsinhĜҳgiңinhӋngtoán
ĜҺcótínhhiҵnthӌcngҹhҥukíchthíchsӌyêuthíchhҿnvҲtoánhҸc.

NұungônngӋdùngtronggiaĜìnhbҢnkhôngphңilàtiұngAnh,xinvuilòngbáochotrӇӁngĜҳsҩpxұp
mҾtcuҾchҮnĜҳgiúpbҢnlàmthӆtӅcĜĉngký.NhàtrӇӁngĜңmbңosҰcómҾtthôngdҷchviêncho
ngônngӋcӆabҢn.

ҾtuҼiyêucҥu
ConemcӆabҢnĜӆĜiҲukiҵncholӀpmҧugiáonұucháu5tuҼivàolúchoҭctrӇӀcngày01tháng9cӆa
nĉmhҸctuyҳnsinh.
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

CáctrӇӁnglâncҨn
ҳxácĜҷnhtrӇӁnglâncҨncӆabҢn,xinvuilòngvàowww.ddouglas.k12.or.us,bҤmvàonút"OurDistrict
"vàsauĜó"BoundaryMaps"hoҭcgҸi503Ͳ256Ͳ6526.

Con cпabЛnsЩhбcgìvЫtoántronglйpmРugiáo

x

ұmxembaonhiêuvҨtthҳcótrongmҾtnhómvàsosánhsҺlӇӄngcӆahainhómvҨtthҳ

x

SosánhhaimҭtsҺĜҳnhҨnrasҺlӀnhҿnhaynhҹhҿnsҺkia

x

HiҳutoáncҾngnhӇlàthêmvàovàtoántrӉlàlҤybӀtra

x

CҾngvàtrӉnhӋngsҺthҨtnhҹmҾtcáchnhanhchóngvàchínhxác

x

PhâncácsҺnhҹhҿnhaybҪng10bҪngnhiҲucách(thídӅ9=6+3,9=5+4)

x

VӀicácsҺtӉ1Ĝұn9,tìmsҺbҷthiұuĜҳcóthҳĜӇӄc10

x

TrìnhbàybàigiңitoáncҾngvàtoántrӉbҪngcáchdùngĜһvҨthaybҪnhcáchvүhình

x

GiңicácbàitoáncҾngvàtrӉliênquanĜұnnhӋngconsҺmàcҾngra10hayíthҿnhaytrӉratӉ
10hayíthҿn

ĈдnghànhvйigiáoviêncпaconbЛn
ӉngengҢiĜҳtìmsӌgiúpĜӂtӉgiáoviêncӆaconbҢnͲbҢnĜóngvaitròquantrҸngtrongsӌgiáodӅc
cӆaconbҢn.HãyhҹiĜҳxemnhӋngbàimҦumàconbҢnlàmrahaymangtheobàimҧumàbҢncó.Hãy
hҹigiáoviênnhӋngcâuhҹinhӇ:
x

ConcӆatôicóӂĜúngtrìnhĜҾmàcháuphңinҪmtrongthӁiĜiҳmcӆanĉmhҸckhông?

x

ConcӆatôinҼitrҾimҭtnào?

x

ThҥycônghҶĜiҲugìgâytrӂngҢilӀnchocontôi?LàmthұnàotôicóthҳgiúpcháuĜӇӄccңi
thiҵntronglãnhvӌcnày?

x

TôicóthҳlàmgìĜҳgiúpcontôitrongnhӋngbàitҨpsҩpዔǫ
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TronglӀpmҧugiáo,concӆabҢnsҰtҨptrungchínhvàohailãnhvӌcquantrҸng.ThӈnhӈtlàhҸc
cácmҭtsҺvàsӌĜҢidiҵncӆanó.ThӈhailàtínhcҾngvàtrӉ.CáchҸcsinhcƹngsҰhҸcnhҨnbiұtvà
làmviҵcvӀicáchìnhthҳ.CácsinhhoҢttrongnhӋnglãnhvӌcnàybaogһm:



CùngvӀiconemcӆamìnhlàmramҾtquyҳntҨp"AllAboutMeandMyFamily”(“NhӋngiҲuVҲTôivà
GiaìnhcӆaTôi").óngbŦմahoҭcbuҾcmҾtvàitӁgiҤylҢivӀinhauĜҳlàmthànhcuҺnsách.
CùngconembҹthêmthôngtincánhânnhӇhҸvàtên,chamҮvàtêncӆaanhchҷem,giӀitínhcӆatrү,
tuҼi,ĜҷachҶ,vànhӋngĜiҲuthíchvàkhôngthích.ConbҢncóthҳlàmmҾttrangbìavàtrangtríchocuҺn
sách.
3




Welcome to
Kindergarten
KӎnĉngsҫnsàngcholӀpmҧugiáo
ConemcӆabҢnĜangbҩtĜҥumҾtcuҾcphiêulӇutuyҵtvӁimӀi.DӇӀiĜâylàmҾtsҺhoҢtĜҾng,bҢncó
thҳcùngvӀicáccháusinhhoҢtӂnhàĜҳpháttriҳncáckӎnĉngnhҤtĜҷnhvàĜҳchuҦnbҷtҺthҿncho
conemkhivàohҸcmҧugiáo.
x CùngngһitrongmҾtthӁigian10Ͳ15phútĜҳlàmmҾtviҵcgiĜó
x Làmtheo2Ͳ3phҥncӆamҾthӇӀngdҦn
x CóthҳchҿivàhӄptácvӀicácbҢnhҸckhác
x TҨpchҸnlӌasách,thӈcĉnvàcáchoҢtĜҾng
x NhҨnratênviұtcӆamình
x ұmĜұn10
x NhҨnbiұtvàĜҸcramҭtsҺlênĜұn10
x NhҨnbiұtmàusҩccҿbңnͲmàuĜҹ,cam,vàng,xanhlácây,xanhdӇҿng,tímvàĜen
x CóthҳbiҳuhiҵnnhӋngsuynghš,cңmxúcvàkinhnghiҵm
x CósӌbҲnbҶtrongviҵchҸcnhӋngĜiҲumӀi
x CókhңnĉnglàmviҵcĜҾclҨpvàtheonhóm
x CókhңnĉngpháttriҳntìnhbҢn
x BiұttênvàhҸcӆacácbҢn
x BiұttênchamҮ
x DҥnbiұtsҺĜiҵnthoҢivàĜҷachҶcӆacácmình
x CҾtdây,kéodâykéo,càinútáo,vàcàinútbҤmquҥnáocӆamình
x CҾtdâygiàycӆamình
x CóthҳtáchrӁikhҹichamҮ
x Cҥmbútchìvàviұttêncӆamình

TM

parent
ROADMAP

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

LӜ TRÌNH PHӨ HUYNH HӘ TRӦ CHO CON MÌNH TRONG TOÁN LӞP MҮU GIÁO
SUPPORTING YOUR CHILD IN KINDERGARTEN

MATHEMATICS

K



TҨpthҳdӅcvàcùngĜұm!Cò5lҥn.Nhңy10lҥn.Bҹ6lҥn.Vҽtay8lҥn.BӇӀc7lҥn.
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GiúpconbЛnhбcbênngoàitrркnghбc


Welcome to
Kindergarten

1.ҸcchoconmìnhvàchocáccháuĜҸcchobҢnmҽingàyítnhҤt15phút.ChҸnranhӋngtӉmàcóthҳ
làmӀiĜҺiconcӆabҢnhoҭcnhӋngtӉcónhiҲunghšahayphӈctҢp.ThңoluҨnvҲnhӋngtӉĜóvàcách
nhӋngtӉĜóĜӇӄcthêmvàothұnàoĜҳdiҴntңnhӋnggìngӇӁiviұtmuҺnnói.

2.BңoconbҢnkҳlҢimҾtcâuchuyҵnbҪnglӁicӆacháubҪngcáchnóivӀinhӋnggìĜãxңyratrӇӀctiên,
kұĜұn,sauĜó,v.v.

3.BңoconbҢnsuynghšvҲngө ýcӆacâuchuyҵncóthҳĜӇӄcchuyҳntңimàcáccháuhҸcĜӇӄctӉmҾt
cuҺnsáchvҲthôngtinhoҭcmҾtbàiviұt.

4.TìmkiұmcҿhҾigiúpxâydӌngvҺntӉvӌngcӆatrүtӉnhӋngnҿiĜұnhàngngày.
5.HãychҩcchҩnrҪngconcӆabҢncóthүthӇviҵn.TrүemnênchҸnsáchchútrҸngĜұnpháttriҳnniҲm
ĜammêĜҸcsách.NhiҲuthӇviҵncócáchҾisáchvàcácsinhhoҢtgiaĜìnhgiúpchoniҲmvuiĜҸcsách
chocңgiaĜình.
6.SӊdӅngcôngnghҵĜҳxâydӌngniҲmvuiĜҸcsáchchoconem.CómҾtsҺtrangwebmàhҸcsinhcó
thҳĜҸcsáchhaycácbàibáotrӌctuyұn.CácmáytínhsҰgiúpĜӃtӉngӋmàcáchҸcsinhkhôngthҳtӌ
ĜҸc.ThӇviҵncƹngcómáytínhmàhҸcsinhcóthҳsӊdӅngĜҳtruycҨpvàocáctrangwebĜó.Hãyhҹiý
kiұncӆanhânviênthӇviҵnhoҭcgiáoviên.

TàiLiЮuBеSung
MuҺnbiұtthêmchitiұtvҲTiêuChuҦnNһngCҺtcӆaTiҳuBangchonghҵthuҨtvàvĉnchӇҿngAnhNgӋ
(CommonCoreStateStandardsforEnglishlanguageartsandliteracy),xinvuilòngvào

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

NgàyĜҥutiênĜұntrӇӁng

HҸcsinhphңiĜұnĜuնnggiҿմ
CácemkhôngnênĜұntrӇӁngquásӀm.ViҵcchӁĜӄilâuchoĜұnkhilӀphҸcbҩtĜҥucóthҳgâymҵt
mҹivàcĉngthҫng.

ChamҮĜivҲmҾtcáchvuivү
RӁixacóthҳlàkhókhĉn,nhӇngnұudùngdҪng,phӅhuynhcóthҳlàmconemmìnhxaolãngĜұnthұ
giӀimӀivàhҤpdҧncӆahҸ.SӌnghingҢihoҭclolҩngcӆabҢncóthҳlàmgiңmsӌnhiҵttìnhcӆacácem.

ThңoluҨnvӀicácemtrӇӀcvҲbҤtkǈnҽisӄhãinào
iҲuĜólàbìnhthӇӁngkhitrүemcómҾtsҺnҽisӄhãivҲtrӇӁnghҸc.

ChamҮcóthҳ
• GiӋlҢcquanvàyêuthӇҿng
• HãytrҤnan
• ChàotҢmbiҵtvӀimҾtnӅcӇӁi
TrңlӁicáccâuhҹinhӇ:
ͲLiҵuconsҰcómҾtngӇӁibҢnkhông?
ͲConphңilàmgìkhicҥnĜinhàvҵsinh?
ͲLiҵugiáoviêncósҰthíchconkhông?
ͲConsҰĜixebusnào?
ͲLàmthұnàoconsҰvҲnhàvàongàyĜҥutiên?

NұuchamҮcómҾttháiĜҾtíchcӌcvàhӇӀngĜұnngàyĜҥutiênӂtrӇӁng,concáicӆahҸcóthҳcƹngsҰ
làmnhӇvҨy.

CƹnglàmҾtýtӇӂngtҺtĜҳcҤttheovàibҾquҥnáoĜҳthayĜҼitrongtúibalôcӆaconmình,phòngkhi
cҥnĜұn


http://www.commoncoreworks.org/orhttp://www.corestandards.org/ELAͲLiteracy
MuҺnbiұtthêmchitiұtĜҳgiúpchoconemcӆabҢntrӂnênngӇӁithíchĜҸc,xinvuilòngvào
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/reader/index.html

Oregon Public Broadcasting / Class of 2025
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LӀpMҧuGiáoͲHҹivàáp

NұucontôiĜӇӄcsinhrasaungày01tháng9,nhӇngcóvүnhӇĜãsҬnsàngcholӀpmҧugiáo?

Hiұmkhi,mҾthҸcsinhvӉatrònnĉmtrongthángChíncóthҳĜӇӄcxéttuyҳnsӀmvàolӀpmҧugiáo.
QuátrìnhsànglҸcnhҨphҸcsӀmliênquanĜұnviҵcápdӅngcӆamҾtcuҾckiҳmtravҲkhңnĉngtinh
thҥn.(NókhônggiҺngnhӇmҾtkiҳmtrasӌsҬnsàngcholӀpmҧugiáo.)Lãnhvӌckiҳmtrabaogһm:
bҪnglӁinói,bҪngcӊchҶ,vàkhңnĉnglýgiңi.HҸcsinhphңiĜҢtbҪnghoҭctrênmӈc80ĜiҳmĜҳĜӇӄcxét
tuyҳnsinhsӀm.NұuĜӈatrүĜӇӄcnhҨnvàonhàtrүsҰcómҾtcuҾchҸpvàothángMӇӁiĜҳxemxéttiұn
bҾcӆatrү.
iҲuPhҺiViênNĉngKhiұuvàThiênTài(TalentedandGiftedCoordinator)phңinhҨnĜӇӄclҵphíthi
tuyҳn($175)vàĜҿnxinnhҨphҸcchonhҨphҸcsӀmlӀpMҧuGiáovàolúchaytrӇӀcngày3tháng8.
MuҺnxinĜҿnĜĉngký,xinliênlҢcMarikaZimmerlyͲBeck,tҢi503Ͳ256Ͳ6500ex4458.
ConcӆatôicóhaycóthҳcógiáodӅcĜҭcbiҵthaynhucҥuvҨtlý.LàmthұnàotôiĜӇӄcgiúpĜӂ?
ҾiNgƹChuyҳnTiұpSӀmTuҼiThҿcӆaDavidDouglas(DavidDouglasEarlyChildhoodTransitionTeam)
giúpcáccháubӇӀcvàolӀpmҧugiáodҳdànghҿnĜҳĜӆĜiҲukiҵnchomҾtphҢmvirҾnglӀnchocác
dҷchvӅgiáodӅcĜҭcbiҵt.CҥngiúpĜӂ,xinliênlҢcStudentServicesDepartmenttҢi503Ͳ261Ͳ8209.
HҸcsinhlӀpMҧuGiáocóthҳthamdӌChӇҿngTrìnhNĉngKhiұuvàTàiNĉngkhông?
DҷchvӅTAGchocáchҸcsinhlӀpmҧuGiáoĜӇӄccungcҤptronglӀphҸcquanhӋngbàitҨpkhácnhau
TôilàmchoĜұn5giӁchiҲu.CóchӇҿngtrìnhsauͲgiӁhҸcchoconcӆatôikhông?
ҳĜápӈngnhucҥugiatĉngcҥngiӋtrүsaugiӁhҸc,phònglӀptiҳuhҸccóChampionsDayCareService.
DҷchvӅnàykhôngphңichҶlàgiӊtrү.ChӇҿngtrìnhsҰcungcҤpchocáchҸcsinhthӁigianĜҳlàmbàitҨp,
dҢykèmvànhӋngsinhhoҢthҸctҨpkhác.ThêmvàoĜó,baogһmthҳdӅc,thӆcôngvàgiӁgiңilao.PhӅ
huynhcótráchnhiҵmĜҳĜóncácconemcӆamìnhlúc6giӁchiҲu.LҵphíthíchhӄpsҰĜӇӄctính.
ChӇҿngtrìnhĜӇӄccungcҤptrongnhӋngngàycólӀpvàcácemsҰĜӇӄcghidanhtrêncĉnbңnkhicó
chҼtrҺngsҫnsàng.ҳbiұtthêmchitiұt,vàotrangmҢnghttp://www.discoverchampions.com/haygҸi
1Ͳ800Ͳ350Ͳ5034.

GiӋtrүcƹngĜӇӄccungcҤpchohҸcsinhlӀpmҧugiáotҢiDavidDouglasChildDevelopmentCenter.
MuҺnbiұtthêmchitiұt,xingҸi503Ͳ261Ͳ8470.


CácbàitСpviЪttronglйpmРugiáocóthЬbaogдmcácbàiv£nngТn
Welcome to
Kindergarten
kЬvЫmзtcâuchuyЮn,chiasШýkiЪn,hoЦctrìnhbàycácthôngtin.0ây
chЯlàmзtvàivídоvЫcáchconbЛnsЩpháttriЬnkшn£ngviЪtquan
trбngquacáccНplйp.
TҨpViұtLӀpMҧugiáo
x

SӊdӅngmҾtsӌkұthӄpcӆahìnhvҰ,chínhtң,vàvĉnviұt,hҸcsinhchҶracácemĜangviұtvҲcái
gìvàcungcҤpmҾtsҺthôngtinvҲchӆĜҲcӆabàivĉn.
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT
TҨpViұtCҤpMҾt
x HҸcsinhchҶrachӆĜҲvàcungcҤpmҾtsҺthôngtinvҲchӆĜҲĜó.
x HҸcsinhcungcҤpmҾtsҺýchophҥnkұtthúc.
TҨpViұtCҤpHai
x HҸcsinhgiӀithiҵumҾtchӆĜҲvàsӊdӅngcácsӌkiҵnvàĜҷnhnghšaĜҳtriҳnkhaicácĜiҳm.
x HҸcsinhcungcҤpkұtcӅcchomҾtĜҸanvĉnhoҭcphҥnbài.

MзtsгhрйngdРnvЫtСpviЪtcóvШlàtриngtхnhaun£mnàysangn£mkhác.

Tuynhiên,vйisхthхchànhлmжicНplйp,hбcsinhtiЪptоchбchвivàápdоng
cácquy¯аnhcпatiêuchuПnviЪtAnhNgф,và¯Ьcпngcгvàmлrзngvгntт
vхngcпamình,sуdоngngônngф,vàsТpxЪpcácýtрлng.





ConcӆatôicóthҳdùngxebusĜұnvàvҲtӉtrӇӁnghҸckhông?
CácemlӀpmҧugiáothíchĜixebus.CáctàixұcӆaDavidDouglasvàtrӇӁnghҸccùngnhauĜңmbàosӌ
antoàn,vàchuyұnĜithíchthúchocácem.

LҾtrìnhxebusĜӇӄcthiұtlҨptheosҺhҸcsinhghidanhtҢitrӇӁng.ҳchocácemĜixebustrongtuҥn
ĜҥutiêngiúpchotrӇӁnghҸcthiұtlҨplҾtrìnhҼnĜҷnhvàthӁigianbiҳu.
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ЍlйpmРugiáo,cáchбcsinhsЩ¯бcnhфngtruyЮnngТnvàbàithи.
Ngoàira,hбsЩ¯бc¯ЬtìmhiЬuthôngtinvЫlаchsу,thЪgiйi,khoahбc,
vàcáclãnhvхckhác.0âychЯlàmзtvàivídоvЫcáchconbЛnsЩphát
triЬncáckшn£ng¯бcquantrбngquacáccНplйp.

ҊCV NHҊC

Welcome to
Kindergarten



TҨpҸcLӀpMҧugiáo
x
x

VӀisӌgiúpĜӃtӉgiáoviên,hҸcsinhkҳlҢicâuchuyҵn,baogһmcácchitiұtquantrҸng.
VӀisӌgiúpĜӃtӉgiáoviên,hҸcsinhnêutêntácgiңvàmiêutңbҺicңnhcӆamҾtcâuchuyҵnvà
xácĜҷnhnhânvኼtrongchuyҵnkҳ.
TҨpҸcCҤpMҾt
x HҸcsinhkҳlҢicâuchuyҵn,baogһmcácchitiұtquantrҸng,vàchothҤyrҪngcácemhiҳuĜӇӄc
nhӋngbàihҸchayĜҢoĜӈccӆacâuchuyҵnĜó.
x HҸcsinhxácĜҷnhĜӇӄcailànhânvኼtҢicácĜiҳmkhácnhautrongmҾtĜҸanvĉn.
TҨpҸcCҤpHai
x HҸcsinhkҳlҢicâuchuyҵnvàxácĜҷnhthôngĜiҵptrҸngtâm,bàihҸc,hoҭcĜҢoĜӈc.
x HҸcsinhnhҨnrasӌkhácbiҵttrongquanĜiҳmcӆacácnhânvҨt,kҳcңbҪnggiҸngĜҸckhác
nhauchomҽinhânvҨtkhiĜҸctolӁiĜҺithoҢi.


ҊC҅TÌMTHÔNGTIN

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

CácemsҰĜӇӄcmangmҾtbңntênchoxebus.CácphӅhuynhcҥnphңinhìnthҤycáccháumangbңntên
nàymҼingày.ólàquilҵcӆahҸckhuĜҳtàixұxebusĜӇacáchҸcsinhmàkhôngcóngӇӁilӀnĜikèm
tҢinҿiĜónxebusĜұntrӇӁng.

NhӋngMҮoDùngXeBus:
XinvuilòngĜңmbңorҪngconemcӆamìnhbiұtkhiĜixebusthìphңi:
ͲNgһiyêntrênghұ
ͲNóichuyҵnnhҹnhҮ
ͲNhӀtàixұxebuscӆamình
ͲChҶĜiphíatrӇӀcxebus,khôngbaogiӁĜiphíasauxebus

NұucóbҤtcӈsӌthayĜҼinàochonhӋnglҵthӇӁngsaugiӁhҸccӆacáccháu,nhӇlàcháuĜiĜұnnhà
cӆabҢnhayĜiĜұnnҿigiӊtrүkhác,nhàtrӇӁngcҥngiҤybáocӆaphӅhuynh/ngӇòibңohҾ.NhӋnggiҤy
báonàyrҤtthiұtyұuchosӌantoàncӆacácem.KhôngcógiҤybáo,hҸcsinhcҥnphңiĜitheothônglҵ
hàngngày.


KhinàothìtrӇӁngbҩtĜҥuvàtantrӇӁng?
TҤtcàcáctrӇӁngtiҳuhҸcbҩtĜҥuvàolúc9giӁsángngoҢitrӉPLTvàoThӈTӇ,thìsҰbҩtĜҥulӀplúc10
giӁsáng.Cӊamӂchobӊaĉnsánglúc8:20giӁsáng.TantrӇӁngvàolúc3:15giӁchiҲu.


LàmthұnàotôighidanhchocácbӊaĉntҢitrӇӁng
TҤtcңcácDavidDouglasElementarySchoolsĜҲucóĉnsángmiҳnphíchocáchҸcsinh.Cácemcóthҳ
mangtheohaymuabӊaĉntrӇa.MuҺnbiұtthêmchitiұtvҲPhӅcVӅDinhDӇӃng(NutritionServices),
baogһmcácbӊaĉnmiҳnphívàgiңmgiávàchӇҿngtrìnhchitrңchobӊaĉntrênmҢng,xinvuilòngvào

TҨpҸcLӀpMҧugiáo
x

VӀisӌgiúpĜӃtӉcácgiáoviên,hҸcsinhĜҭtcáccâuhҹivàtrңlӁicâuhҹivҲcácchitiұtquan
trҸngtrongmҾtĜҸanvĉn.
x VӀisӌgiúpĜӃtӉcácgiáoviên,hҸcsinhxácĜҷnhnhӋngnhânvҨt,ĜҷaĜiҳm,sӌvҨt,ýtӇӂnghay
mҾthìnhңnhĜӇӄctrìnhbày.
TҨpҸcCҤpMҾt
x HҸcsinhĜҭtcáccâuhҹivàtrңlӁivҲcácchitiұtquantrҸngtrongmҾtĜҸanvĉn.
x HҸcsinhsӊdӅngcáchìnhңnhminhhҸavàchitiұttrongmҾtĜҸanvĉnĜҳmôtңýtӇӂngchính.
TҨpҸcCҤpHai
x HҸcsinhĜҭtcáccâuhҹivàtrңlӁinhӇai,cáigì,ӂĜâu,khinào,tҢisao,vàlàmthұnàoĜҳchӈng
tҹsӌhiҳubiұtvҲcácchitiұtquantrҸngtrongmҾtĜҸanvĉn.
x HҸcsinhgiңithíchcáchìnhңnhcӅthҳhoҭchìnhminhhҸa(nhӇlàsҿĜһmҾtcáimáyhoҢtĜҾng
nhӇthұnào)làhӋuích.


HбcsinhsЩ¯бcnhiЫu¯бanv£nkhóvàtàiliЮukhókhicácempháttriЬnquacác
cНplйp.


http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/nutritionͲservices/.




NóichuyҵnvҲcңmgiáccӆaconemmìnhtrongngày:vui(khiĜuӄcôm),buһn(khicácbҢnkhôngchҿi
ĜӇӄc).CƹngnóichuyҵnvҲcңmgiáccӆacácemkhác.
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Welcome to
ConbЛnsЩ¯рнchбcnhфnggìлcác
lйpnghЮthuСt vàv£nchриng
Kindergarten
In kindergarten, students will learn the alphabet and the basic features of
 $ " 
AnhNgфmРugiáo
ThôngtincӆaphӅhuynh
NhӋngsinhhoҢtchocácphӅhuynh
CácthҥycôkhuyұnkhíchcácphӅhuynhthamgiavӀitrӇӁngdӇӀibҤtcӈhìnhthӈccóthҳ.CáccҿhҾi
baogһm:
1.PhӅhuynhlàmtӌnguyҵntronglӀphҸc
2.HҾiPTA/ngӇӁiӆnghҾ
3.PhòngcácphӅhuynh(ĜҳgiúpĜӂchocácsӌkiҵnhaychuҦnbҷcácdӅngcӅtҢinhà)
4.XinvuilòngliênlҢcVolunteerCoordinatorӂtrӇӁngĜҳbiұtthêmthôngtin.BҢncóthҳtruycҨpthêm
thôngtintrêntrangmҢngcӆaHҸcKhubҪngcáchvào“Community”vàrһi“VolunteerProcedures”

ViұngthĉmtrӇӁng
CácphӅhuynhluônĜӇӄcchàoĜón.CácphӅhuynhcҥnĜұnvĉnphòngĜҳnhҨnbңntênchokháchthĉm
viұng.CácphӅhuynhtҺtnhҤtlàĜӄikhoңngmҾtthángtrӇӀckhiĜұnthĉmtrӇӁng,Ĝҳchocácemcó
thӁigianĜҳthíchӈngvӀiĜӁisҺngӂtrӇӁngmӀi.BҤtcӈlúcnàocóthҳ,xinvuilònggҸitrӇӀckhiĜұn
thĉm.

RӁitrӇӁng
NұucácemrӁitrӇӁngsӀmhayĜӇӄcgiaoravҲvӀimҾtaimàkhôngcótêntrongĜҿnĜĉngký,nhà
trӇӁngcҥngiҤybáocӆaphӅhuynh/ngӇӁibңohҾ.

LàmthұnàoĜҳphӅhuynhgiúpĜӂhҸcvҤnchoconemcӆamình?
•ҸcchovàcùngvӀicáccháumҼiĜêmítnhҤtlà15phút.
•Khuyұnkhíchcácemdùngkéo,dӅngcӅviұt,keohһ,ĜҤtséthaynhӋngdӅngcӅkhácӂtrӇӁng
•ӇacáccháutiұpxúcvӀicҾngĜһngvànhӋngkinhnghiҵmthӌctұ(nhӇlà:sӂthú,bңotàng,thӇviҵn,
côngviên,lӀpdҢynҤuĉn,bãibiҳn,sônghһ,cácbuҼihoànhҢc)
•CónhӋngcuҾcĜҺithoҢithânthiұtvӀiconemmình
•CungcҤpnhӋngsinhhoҢtcҤutrúc
•KhuyұnkhíchtròchҿilinhhoҢt(thңybóng,nhңydây,trӇӄc,vànhңy)
•Khuyұnkhíchchiasү
•GiúpcácemchútâmĜұncácmҭtchӋ,mҭtsҺ,cácmàu,vàcáchìnhthҳtrongcácsinhhoҢthàngngày




letters and words. They will break down spoken and written words into

  
syllables and letters and identify the sounds each letter makes. These
x ChҶravàviұtranhӋngchӋhoavàchӋthӇӁng
   
important skills will enable your child to learn new words and to read and
x KұthӄpcácchӋcáivӀiâmthanhvàsӊdӅngcácphӇҿngphápkhácĜҳtìmracáctӉkhôngquen
understand simple books and stories. Students will also learn to write and
 $
thuҾckhiĜҸcvàviұt
share information in a variety of ways, including drawing, writing letters
HҸcvàsӊdӅngnhӋngtӉmӀi and words, listening to others, and speaking aloud. Activities in these
areas will include:

x
x SCHOOL
XácĜҷnhcáctӉcóvҥnĜiҵu
DAVID DOUGLAS
DISTRICT
CVb^c\VcYlg^i^c\jeeZg"VcYadlZgXVhZaZiiZgh
x ҸcnhӋngtӉchungnhӇthe,of,you,are,she,vàmy
BViX]^c\aZiiZghidhdjcYhVcYjh^c\di]ZgbZi]dYhidÑ\jgZdji
x HҹivàtrңlӁicáccâuhҹivҲmҾtcâuchuyҵndogiáoviênĜҸctocholӀp
unfamiliar words when reading and writing
x XácĜҷnhĜӇӄccáckýtӌ,cáchsҩpxұpvàcáctìnhtiұtchínhtrongmҾtcâuchuyҵn
AZVgc^c\VcYjh^c\cZlldgYh
x NhҨnĜҷnhĜӇӄcnhânvҨt,bҺicңnh,sӌvҨt,hoҭcýtӇӂngĜӇӄcpháthҸa
>YZci^[n^c\ldgYhi]Vig]nbZ
x ThamgiavàocáccuҾcthңoluҨnbҪngcáchlҩngnghevàthayphiênnhaunói
GZVY^c\XdbbdcldgYhhjX]Vhthe, of, you, are, she, and my
x SӊdӅngsӌkұthӄpcӆabңnvҰ,phátbiҳu,vàbàiviұtĜҳmôtңmҾtsӌkiҵn,cungcҤpthôngtin
6h`^c\VcYVchlZg^c\fjZhi^dchVWdjiVhidgni]ZiZVX]ZggZVYh
vҲmҾtchӆĜҲ,hoҭcchiasүmҾtýkiұn
out loud
x ThamgiaĜҸc,viұt,vànghiêncӈutrongnhӋngĜҲánchung
>YZci^[n^c\X]VgVXiZgh!hZii^c\h!VcYbV_dgZkZcih^cVhidgn
x TrìnhbàymҢchlҢcsuynghš,cңmxúcvàýtӇӂng
GZXd\c^o^c\i]ZeZghdc!eaVXZ!i]^c\!dg^YZVi]ViVc^aajhigVi^dch]dlh
EVgi^X^eVi^c\^cY^hXjhh^dchWna^hiZc^c\VcYiV`^c\ijgchheZV`^c\
h^c\VXdbW^cVi^dcd[YgVl^c\!heZV`^c\!VcYlg^i^c\idYZhXg^WZVc
Hͫp tác vͣi giáo viên cͯaJevent,
con
b̩n
give information about a topic, or share an opinion
IV`^c\eVgi^ch]VgZYgZVY^c\!lg^i^c\!VcYgZhZVgX]egd_ZXih

0ዝ¯¿¯ዅዔ² ዚ
Ǧዒኹዌዉ 
:megZhh^c\i]dj\]ih![ZZa^c\h!VcY^YZVhXaZVgan
ዙ  ¿Ǥ ው¯¯ዛዘ ዒኻ Øዉ  ዚ  ዒኻ
×Ǥ ውዟ ው²ዛǣ
x  ዚØ ×ኼ¯ዌ ኼዅØǫ
x  ¯¯ዅ ዚ Ø¿ǫ
x Ø ×¿ዖ¯¯ Ø¯ዛዘ  Øǫ





 
"$ 
& 

Don’t be afraid to reach out to your child’s teacher—you are an
important part of your child’s education. Ask to see a sample of your
child’s work or bring a sample with you. Ask the teacher questions like:
>hbnX]^aYaZVgc^c\idgZVYVcYlg^iZ4
L]ViVgZbnX]^aYÈhhigZc\i]hVcYlZV`cZhhZh4
L]ViXVc>YdVi]dbZidbV`ZhjgZi]VibnX]^aY^hhjXXZhh[ja4
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way we taught students in the past simply does not prepare
 & The
them for the higher demands of college and careers today and in the
CáctrӇӁnghҸccӆaHoaK
school and schools throughout the country are working to
" future. YourǈĜanglàmviҵcĜҳcungcҤp
improve teaching and learning to ensure that all children will graduate
chҤtlӇӄnggiңngdҢycaohҿnbaogiӁhұt.
! high school with the skills they need to be successful.
  $  In English language arts and literacy, this means three major changes.
will continue reading and writing. But in addition to stories
Trongquákhӈ,cáchchúngtôichҶĜҿngiңnlàkhôngchuҦnbҷchonhucҥucaohҿncӆaĜҢihҸc
 !  Students
and literature, they will read more texts that provide facts and

vàhӇӀngnghiҵphiҵntҢivàchotӇҿnglai.TrӇӁnghҸccӆabҢnvàcáctrӇӁnghҸctrongcңnӇӀc
background knowledge in areas including science and social studies.
ĜanglàmviҵcĜҳcңithiҵnviҵcgiңngdҢyvàhҸctҨpĜҳĜңmbңorҪngtҤtcңtrүemsҰtҺt
They will read more challenging texts and be asked more questions
that will require them to refer back to what they have read. There will
nghiҵptrunghҸcvӀicáckӎnĉngcҥnthiұtĜҳthànhcông.
also be an increased
emphasis on building a strong vocabulary so that
vàvĉnchӇҿngAnhngӋ.HҸcsinhsҰtiұptӅctҨp
CóbathayĜҼilӀntrongcáclӀpnghҵthuҨt
students can read and understand challenging material.
ĜҸcvàtҨpviұt.ThұnhӇngbêncҢnhĜҸcnhӋngcâuchuyҵnvàvĉnhҸc,cácemsҰĜҸcnhiҲubài
hҿnmàtrongĜócungcҤpnhӋngsӌkiҵnthҨtvànҲntңngkiұnthӈcvҲcáclšnhvӌcnhӇkhoa
hҸcvàxãhҾihҸc.
CácemsҰĜҸcnhiҲubàithӊtháchhҿnvàĜӇӄchҹinhiҲucâuhҹimàsҰĜòihҹicácemphңiôn
lҢinhӋnggìcácemĜãĜҸc.CƹngsҰcósӌgiatĉngtrҸngtâmvàoviҵcxâydӌngvҺntӉvӌng
giàuhҿnĜҳcácemcóthҳĜҸcvàhiҳunhӋngtàiliҵuĜҥythӊtháchnày.
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Khinàothìcontôiphңiӂnhà?
NұucáchҸcsinhcónhӋngtriҵuchӈngsauĜây,cáccháuphңiӂnhà:
• SҺt100ĜҾhaycaohҿn
• NhӈcĜҥunҭng
• Óimӊa
• HoliêntӅc
• Chңymƹi
• aulҼtai
• Tiêuchңy
• NҼingӈa
• aumҩt
• BҵnhtruyҲnnhiҴm
• ViêmhҢch
• QuábҵnhĜұnkhôngthҳchҿibênngoài
• ViêmhҸng

NұucáchҸcsinhcҥnphңiuҺngthuҺctrongngàycólӀp,cҥncógiҤyphépcӆabácsҶ(ĜҿncósҫntҢi
trӇӁng).NhàtrӇӁngcҥnĜӇӄcthôngbáovҲloҢivàliҲulӇӄngthuҺc.ThuҺccҥnmangĜұntrӇӁngtrong
chailҸnguyênthӆyvàĜҳlҢitrӇӁng.
NұucháukhôngthҳĜұntrӇӁng,xinvuilònggҸivĉnphòng.NұucháucóbҵnhtruyҲnnhiҴm,cácemcó
thҳĜӇӄcyêucҥugiҤyphépcӆabácsҶtrӇӀckhiquaytrӂlҢitrӇӁng.
ThônglҵhàngngàylànhmҢnhsҰĜңmbңocáchҸcsinhĜãsҫnsàngvàchҷuĜӇӄcnhӋngngàykhҩc
nghiҵtӂtrӇӁng.
NұubҢncónhӋngthҩcmҩccӅthҳliênquanĜұnsӈckhҹecӆaconmình,xinliênlҢcvӀibácsҶgiaĜình
cӆamìnhhayytácӆatrӇӁng.

Vҩngmҭt
KhihҸcsinhtrӂlҢitrӇӁngsauthӁigianvҩngmҭt,phӅhuynhcҥnviұtthӇgiңithíchlýdovҩngmҭt.LuҨt
TiҳuBangyêucҥucácphӅhuynhgӂithӇgiңithíchcӅthҳlýdocácembҷvҩngmҭt,Ĝitrҳ,vҲsӀmhayĜi
vҲnhàtheolҾtrìnhkhác.
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Oregon Public Broadcasting / Class of 2025

Welcome to
Kindergarten

Welcome to
Kindergarten
CácTrӇӁng:
Schools:

TM

Cherry Park
1930 SE 104th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6501

Menlo Park
12900 NE Glisan St
Portland, Oregon 97230
503-256-6506

Earl Boyles
10822 SE Bush St
Portland, Oregon 97266
503-256-6554

Mill Park
1900 SE 117th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6507

Gilbert Heights
12839 SE Holgate Blvd
Portland, Oregon 97236
503-256-6502

Ventura Park
145 SE 117th Ave
Portland, Oregon 97216
503-256-6508

Gilbert Park
13132 SE Ramona St
Portland, Oregon 97236
503-256-6531

West Powellhurst
2921 SE 116th Ave
Portland, Oregon 97266
503-256-6509

parent
ROADMAP

PhӅHuynh
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

LҾTrình

NGHӊ THUҰT CӪA ANH NGӲ

SUPPORTING YOUR CHILD IN KINDERGARTEN

ENGLISH LANGUAGE ARTS

HҏTRҖCONEMCҘABѴNTRONGLҒPMѹUGIÁO

Lincoln Park
13200 SE Lincoln St
Portland, Oregon 97233
503-256-6504

K




GiúpcáccháutrӂthànhkhoahҸcgia!ThulӇӄmcácmҦuĜá.XemchúngnógiҺngnhauthұnào?Xұp
chúngtheohàngtӉnhҹĜұnlӀn.
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