
 2019 – 2020 Vermilion Parish Pre-Kindergarten (Mầm Non) 

Thủ Tục Sắp Xếp 

Đăng ký chương trình mầm non (Pre-K) cho tất cả học sinh mầm non (Pre-K) trong niên học 2019 - 2020 sẽ 
được hoàn thành hồ sơ theo lịch trình đã ấn định trên.  Phụ huynh phải hoàn thành đơn đăng ký sơ bộ và cung 
cấp tất cả các tài liệu hỗ trợ tại trường trong ngày được chỉ định của trường trước khi được xem xét sắp xếp vào 
chương trình mầm non. 

Nếu phụ huynh tham dự đăng ký chương trình mầm non (round-up) nhưng không hoàn thành quá trình đăng ký, 
thì đơn đăng ký sơ bộ của họ sẽ được giữ lại và một cuộc hẹn sẽ được cung cấp cho họ để trở lại vào một ngày 
sau đó để hoàn tất đăng ký với Bà Lola Thomas (người hướng dẫn chương trình mầm non) tại Sở Học Chánh 
(school board office) sau ngày 1, tháng 4, năm 2019.  

Tất cả hồ sơ ghi danh hợp lệ sẽ được Bà Lola Thomas xét duyệt.  Nếu đáp ứng đủ tất cả hồ sơ hợp lệ rồi, thì 
quí vị sẽ nhận được thư xác nhận con em đã đủ điều kiện nhập học cho niên khóa 2019-2020. 

 
2019-2020 Vermilion Parish 
Pre-Kindergarten Round-Up 

Ghi Danh Lớp Học Mầm Mon(Pre-K) 
 

Những gia đình không ghi danh cho con em đúng ngày giờ đã ấn định thì phải chờ ghi danh trực tuyến 
(computer) vào ngày 29, tháng 3, năm 2019. Quí vị sẽ nhận được ngày giờ đến để gặp Bà Lola Thomas. 

 
Con em của quí vị cần phải có mặt ngày ghi danh theo lịch trình sau đây. 

 
Trường Ngày Thời gian / Địa điểm 

Forked Island and Jesse Owens 
Elementary 

Monday, March 18, 2019 
Thứ hai, tháng 3, ngày 18, 2019 

8:30 am to 2:00 pm 
Vermilion Parish School Board- Charles Campbell 

Phòng giáo dục Vermilion Parish  
Annex Building - Board Room 

Kaplan Elementary Tuesday, March 19, 2019 
Thứ ba, tháng 3, ngày 19, 2019 

8:30 am to 2:00 pm 
Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
Cecil Picard Elementary Wednesday, March 20, 2019 

Thứ tư, tháng 3, ngày 20, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
Indian Bayou and Seventh Ward 

Elementary 
Thursday, March 21, 2019 

Thứ năm, tháng 3, ngày 21, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
Meaux Elementary Friday, March 22, 2019 

Thứ sáu, tháng 3, ngày 22, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
Eaton Park Elementary Wednesday, March 27, 2019 

Thứ tư, tháng 3, ngày 27, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
Dozier Elementary Thursday, March 28, 2019 

Thứ năm, tháng 3, ngày 28, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 
LeBlanc Elementary Friday, March 29, 2019 

Thứ sáu, tháng 3, ngày 29, 2019 
8:30 am to 2:00 pm 

Vermilion Public Library- Abbeville Branch 
Thư viện công cộng Vermilion - Chi nhánh 

Abbeville 

  



Nếu tất cả các tiêu chuẩn cho vị trí không được đáp ứng, thì phụ huynh sẽ được cung cấp tùy chọn để 
được xem xét cho vị trí bằng cách trả học phí. Nếu phụ huynh chọn đóng học phí, thì phụ huynh sẽ cần phải  
trả lời câu hỏi và quí vị còn được kiểm tra học rấn tại nơi ghi danh (round-up). Kết quả của kiểm tra sẽ quyết 
định việc nhập lớp học của các em.  Vào cuối tháng 4, năm 2019, phụ huynh chọn trả học phí sẽ được liên lạc 
qua thư với kết quả. Nếu phụ huynh chấp nhận, thì thông tin vị trí cùng với tất cả thông tin cần thiết khác để 
hoàn thành toán học phí sẽ được cung cấp với kết quả.  Nếu không thể sắp xếp vị trí, người hướng dẫn chương 
trình mầm non sẽ giới thiệu đến một chương trình mầm khác trong vùng (Vermilion Parish Early Childhood 
Program).  Theo những gì phụ huynh đã lựa chọn, đứa trẻ cũng sẽ được đưa vào danh sách chờ cho chương 
trình dựa trên trường. 

Nếu phụ huynh không thể tham dự buổi ghi danh, các cuộc họp phụ huynh vào tháng hai, và tháng ba ghi danh 
(round-up), vậy thì đơn đăng ký sơ bộ sẽ sẵn sàng để họ hoàn thành trực tuyến bắt đầu từ ngày 29, tháng 3, năm 
2019 trên liên kết thời thơ ấu được tìm thấy trên trang web của hội đồng trường (www.vpsb.net) dưới tiêu 
“Departments”. Sau khi phiên bản đơn được thực hiện trên mạng, đơn này sẽ được gửi tự động đến Bà Thomas 
qua email. Sẽ có người liên lạc phụ huynh qua điện thoại để sắp xếp một ngày hẹn và thời gian hoàn tất đăng ký 
trực tiếp với bà Thomas tại văn phòng Sở Học Chánh (school board office). 

Xin lưu ý: Các chương trình Mầm Non(Pre-K) nhằm giúp trẻ chuẩn bị tốt cho việc vào lớp Mẫu Giáo 
(Kindergarten). Chúng ta may mắn có đủ chỗ cho các em mà có thể còn có thêm chỗ cho các em đến sau này 
nữa. 

1. Hồ sơ sẽ được xét là đầy đủ hay không ngay lúc ghi danh.  Học sinh có hồ sơ hợp lệ sẽ được lên danh sách.  Các 
em phải hội đủ các hồ sơ sau đây: 

• Trẻ em trở thành 4 tuổi trước ngày 30, tháng 9 - xuất trình giấy khai sinh gốc cần thiết 
•  Xuất trình thẻ an sinh xã hội của trẻ em 
• Trình bày hồ sơ tiêm chủng hiện tại 
• Hai bằng chứng cư trú được trình bày - hóa đơn điện hiện tại của phụ huynh và một tài liệu thứ hai như- 

hóa đơn nước hoặc gas, biên lai thuê nhà, hoặc nộp đơn xin miễn (Homestead Exemption) 
• Yêu cầu về thu nhập được đáp ứng: ở mức hoặc dưới 200% mức nghèo liên bang HOẶC gia đình được 

xác định là vô gia cư HOẶC trẻ em trong chăm sóc nuôi dưỡng 
**Sau khi các em đã được xếp lớp với đầy đủ hồ sơ hợp lệ, còn của nhân viên địa hạt Vermilion 
(Vermilion Parish School employee) sẽ được đặt. Tuy nhiên, một số học sinh vẫn phải đóng học phí. 
 

2. Nếu một học sinh không đủ điều kiện, dựa trên các tiêu chuẩn, em vẫn có thể có cơ hội để lấp đầy bất kỳ chỗ ngồi 
còn lại. Trong trường hợp này, một sàng lọc học thuật được quản lý, và phụ huynh phải trả lời mẫu câu hỏi được 
điền trong quá trình đăng ký. Công cụ sàng lọc và bảng câu hỏi sẽ được sử dụng để xác định mức độ mà học sinh 
tiềm năng đang gặp rủi ro. Nếu một học sinh có thể được đặt là kết quả của sàng lọc và bảng câu hỏi, thì phụ 
huynh sẽ được gửi thư cho biết vị trí có sẵn nhưng chỉ có thể được bảo đảm với sự chấp nhận của họ để trả học 
phí cho vị trí. Mẫu ủy quyền học phí phải được hoàn thành với một check bị hủy và trả lại theo các hướng dẫn sẽ 
được cung cấp trong thư xác nhận sẽ được gửi vào tháng 4, năm 2019. Nếu không được trả lại kịp thời ghế mầm 
non sẽ được cung cấp cho gia đình tiếp theo trong danh sách. 
 

3. Các đơn xin dụng sẽ được tiến hành cho đến khi tất cả các ghế còn trống được lấp đầy. Sau đó, các đơn sẽ được 
tiến hành và các em sẽ được đưa vào danh sách chờ. Nếu một chỗ ngồi có sẵn trong chương trình, người hướng 
dẫn sẽ liên lạc với gia đình tiếp theo trong danh sách chờ. 
 

4. Quản trị viên và giáo viên của trường sẽ được danh sách với tên của học sinh sắp xếp lớp vào tháng 7,  năm 2019. 
Ban giám hiệu và giáo viên của trường sẽ liên lạc với tất cả các gia đình với thông tin quan trọng liên quan đến 
việc phân công lớp học, 
 

5. Sau khi kết thúc ghi danh vào ngày đã qui định cho niên học 2019-2020, tất cả học sinh nộp đơn trễ, phải vào 
online trên computer để ghi danh hoặc tới gặp Bà Lola Thomas tại văn phòng Sở Học Chánh (school board 
office).  Xin liên lạc Bà Lola Vallaire-Thomas (337)740-5905 để biết thêm chi tiết. 
 


