HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY

TIÊU CHUẨN XẾP LỚP
Độ tuổi tối thiểu cho Mẫu Giáo theo yêu cầu
Là kết quả của lập pháp đã được thông qua vào Tháng 9, 2010, trẻ em sẽ
được nhận vào một chương trình Mẫu Giáo vào đầu năm học, hoặc bất cứ
khi nào các em chuyển đến học khu, nếu ngày sinh nhật thứ 5 của các em
vào ngày hoặc trước ngày 1 Tháng 9.
Ngày Sinh

Cấp lớp
Năm 1016/17

Cấp lớp
Năm 2017/18

09/02/12 – 12/02/12

Không đủ tuổi để ghi danh

Lớp Mẫu Giáo chuyển tiếp

09/02/11 – 12/02/11
09/02/11 – 09/01/12

Lớp Mẫu Giáo chuyển tiếp

Lớp Mẫu Giáo

09/02/10 – 09/01/11

Lớp Mẫu Giáo

Lớp 1

09/02/09 – 09/01/10

Lớp 1

Lớp 2

10/02/08 – 09/01/09

Lớp 2

Lớp 3

11/02/07 – 10/01/08

Lớp 3

Lớp 4

12/03/06 – 11/01/07

Lớp 4

Lớp 5

12/03/05 – 12/02/06

Lớp 5

Lớp 6

12/03/04 – 12/02/05

Lớp 6

Lớp 7

12/03/03 – 12/02/04

Lớp 7

Lớp 8

12/03/02 – 12/02/03

Lớp 8

9
(không có trong FVSD)

HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY

TIÊU CHUẨN XẾP LỚP
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Q

Con tôi sẽ được năm tuổi vào ngày 2 Tháng 9 và tôi muốn nó đi học lớp Mẫu Giáo…
nó có thể không?

A

Không, Học Khu Fountain Valley tuân theo Luật Giáo Dục của Tiểu Bang và con quý vị
phải được năm tuổi vào hoặc trước ngày 1 Tháng 9 để ghi danh vào lớp Mẫu Giáo. Con
quý vị có đủ điều kiện để tham dự lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp, bởi vì ngày sinh nhật thứ
năm của em ấy ở vào giữa ngày 2 Tháng 9 và ngày 2 Tháng 12.

Q

Con của tôi sẽ được năm tuổi vào ngày 30 Tháng 8, nhưng tôi chưa muốn cho nó đi
học lớp Mẫu Giáo… tôi có thể ghi danh cho nó vào lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp hay
không?

A

Có thể, trẻ em có ngày sinh nhật ở vào khoảng giữa ngày 1 Tháng 7 và ngày 1 Tháng 9 thì
có đủ điều kiện cho lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp nếu có chỗ. Trẻ em được sắp xếp dựa
trên chỗ trống với một ưu tiên cho những học sinh có ngày sinh nhật gần nhất với ngày 1
Tháng 9.

Q

Chúng tôi mới đến từ nước ngoài và tuổi của con tôi thích hợp cho cấp lớp 3, nhưng
nó chưa học xong lớp 2 ở trường củ… tôi có thể ghi danh cho con tôi vào lớp 2
không?

A

Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi xếp lớp trẻ em căn cứ vào độ tuổi thích hợp của
chúng. Quý vị được hoan nghênh đến nói chuyện với hiệu trưởng ở trường của con quý vị
để hỏi những câu hỏi mà quý vị có thể có về vấn đề xếp lớp.

Q

Chúng tôi mới chuyển đến từ ngoài tiểu bang/nước ngoài và tuổi của con tôi thích
hợp cho cấp lớp 6, nhưng nó đang học lớp 8 tại thành phố/quốc gia của chúng tôi…
vậy thì con tôi sẽ được ghi danh vào cấp lớp nào?

A

Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi xếp lớp trẻ em căn cứ vào độ tuổi thích hợp của
chúng. Quý vị được hoan nghênh đến nói chuyện với hiệu trưởng ở trường của con quý vị
để hỏi những câu hỏi mà quý vị có thể có về vấn đề xếp lớp.

