LÀM THẾ NÀO ĐỂ GHI DANH?

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ghi danh Mẫu giáo bắt đầu vào ngày 1 tháng

Chương trình sẽ được dạy ở đâu?

2, 2019. FMSD hiện tại đã có thể ghi danh trực

Windmill Springs School

tuyến. Hãy cho chúng tôi biết sự quan tâm của
quý vị bằng cách nộp mẫu đơn trực tuyến:

Dịch vụ chuyên chở có được cung cấp

form: https://tinyurl.com/yd9uhq5n

không?

HOẶC

Dịch vụ chuyên chở sẽ không được cung cấp.
Phụ huynh/Người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm

Liên kết trang mạng bên dưới sẽ có hiệu lực

sắp xếp chuyên chở con mình nếu nhà ở

vào ngày 1 tháng 2, 2019 để ghi danh con

không gần trường học.

quý vị trong Chương Trình Học Song Ngữ
Tiếng Việt.

Khi nào tôi sẽ được thông báo rằng con tôi
có chỗ trong chương trình hay không?

Website: https://tinyurl.com/y9oypnkl

Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản vào
ngày hoặc trước ngày 29 tháng 3, 2019.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Chương trình bắt đầu khi nào?
Mùa thu 2019
Chúng tôi có cần cư trú trong khu vực của
FMSD để con chúng tôi có thể tham gia
không?
Không. Đây là chương trình do phụ huynh tự
chọn. Phụ huynh từ ngoài Học khu có mong
muốn ghi danh con cái mình vào Chương trình
học Song ngữ sẽ nộp mẫu đơn thể hiện sự quan
tâm và mẫu đơn Chuyển trường giữa các Học
khu từ Học khu nơi Cư trú của quý vị.
Có bao nhiêu lớp học và cấp lớp nào sẽ
được dạy vào mùa Thu 2019?
Hai lớp học Mẫu giáo với số học sinh nói tiếng
Việt và số học sinh nói tiếng Anh ngang bằng
nhau.

Những chi tiết để liên lạc
Liên lạc nói tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha:
TS. Norma Martinez-Palmer
norma.martinezpalmer@fmsd.org
(408) 283-6045
Liên lạc nói tiếng Anh/tiếng Việt:
Taylor Nguyen
taylor.nguyen@fmsd.org
(408) 283-6188
Educational Services Division
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112
fmsd.org/apps/pages/dualimmersion
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HÌNH THỨC GIẢNG DẠY

NHỮNG SỰ CAM KẾT CỦA
GIA ĐÌNH

Giảng dạy trong lớp Mẫu giáo

Hiểu và hỗ trợ cho những mục tiêu của

bằng tiếng Việt 50% thời gian

chương trình

và tiếng Anh 50% thời gian

Đồng ý hoàn thành Chương trình Học

Chương trình Học Song Ngữ là chương

trong ngày. Các lớp học bao

Song Ngữ tại Khu Học Chính

trình giáo dục đặc trưng được cung cấp

gồm 50% học sinh nói tiếng

Franklin-McKinley

tại Khu Học Chính Franklin-McKinley

Anh và 50% học sinh nói tiếng

Tham gia các buổi họp và các hoạt

(FMSD) nhằm xây dựng khả năng ngôn

Việt.

động của trường

ngữ và đọc viết bằng hai ngôn ngữ tiếng

Trở thành những người tham gia tích

Anh và tiếng Việt. Chương trình học Song

cực vào việc giáo dục của con mình

ngữ xếp các học sinh nói tiếng Anh như
ngôn ngữ bản xứ và các học sinh nói tiếng
Việt đang học tiếng Anh vào chung một
lớp học. Giáo viên cung cấp sự giảng dạy
giáo khoa bằng hai ngôn ngữ, một trong

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
SONG NGỮ
Nghiên cứu cho thấy các học sinh sẽ:

số đó là ngôn ngữ bản xứ của mỗi nhóm

Củng cố các kỹ năng nhận thức và duy

(tiếng Việt và tiếng Anh).

trì thành tích giáo khoa ở trình độ cao
bằng hai ngôn ngữ
Nói lưu loát hai ngôn ngữ

CÁC MỤC TIÊU CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
Các m ụ c tiêu c ủ a ch ươ ng trình bao g ồ m:

Được trang bị các kỹ năng để thành
công trong nền kinh tế toàn cầu
Xây dựng khả năng đa văn hóa
Có được những cơ hội cạnh tranh ở các

AI CÓ THỂ THAM GIA?

Song ngữ - Các học sinh sẽ phát triển

trường đại học, học bổng, và cơ hội

trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Việt

việc làm

và tiếng Anh ở mức độ cao

Nâng cao các kỹ năng sáng tạo và giải

Bất kỳ học sinh nào sắp vào Mẫu giáo;

Thành tích về giáo khoa - Các học sinh

quyết vấn đề

tròn 5 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 1

sẽ thể hiện ở trình độ cấp lớp hoặc trên

tháng 9. Lớp học sẽ bao gồm một nửa số

trình độ cấp lớp ở các môn học giáo khoa

học sinh là học sinh nói tiếng Việt như

theo tiêu chuẩn của tiểu bang ở cả hai

ngôn ngữ bản xứ và một nửa số còn lại là

ngôn ngữ.

học sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ bản

Đa văn hóa - Các học sinh sẽ phát triển

xứ.

sự nhận diện văn hóa tích cực và tôn
trọng những nền văn hóa khác như là
công dân toàn cầu Thế kỷ 21.

