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Giáo dục tiền mẫu giáo tại các trường công là 
chương trình được tiểu bang tài trợ dành cho trẻ 
em 4 tuổi. Mục tiêu chính của giáo dục tiền mẫu 
giáo là cung cấp các kinh nghiệm học tập để 
giúp trẻ em xây dựng kỹ năng trong nhiều lĩnh 
vực để các em có khả năng học tập tốt hơn 
tại trường học sau này. Các kinh nghiệm giáo 
dục tiền mẫu giáo chất lượng cao sẽ hỗ trợ cho 
trẻ em có thể sẵn sàng học tập khi các em vào 
trường mẫu giáo. Những kinh nghiệm này tập 
trung vào phát triển cá nhân và kiến thức xã hội, 
ngôn ngữ và văn hóa, tư duy khoa học, tư duy 
toán học, nghiên cứu xã hội, mỹ thuật, phát triển 
thể chất và giáo dục sức khỏe.

Giaùo duïc Tieàn Maãu 
giaùo Coâng laø gì?

Ai Ñuû tieâu chuaån cho
giaùo duïc Tieàn Maãu giaùo?

Để đủ tiêu chuẩn cho giáo dục tiền mẫu giáo 
tại trường công, trẻ em phải được 4 tuổi vào 
hoặc trước ngày 1 tháng 9 của năm học này 
nếu gia đình muốn trẻ bắt đầu đi học. Trẻ em 
phải thuộc diện gia đình có khó khăn về kinh 
tế hoặc vô gia cư. Tất cả trẻ em có khó khăn 
về kinh tế nộp đơn xin học đều phải đăng 
ký trước; tuy nhiên, nếu còn chỗ trống thì 
các hệ thống trường công có thể nhận trẻ em 
không bị khó khăn về kinh tế nhưng có nhu 
cầu sẵn sàng đi học.

Caùc Chöông trình 
Tieàn Maãu giaùo Coâng
 hoaït ñoäng nhö theá naøo?

Các hệ thống trường công phải phát triển các chính sách 
cho chương trình tiền mẫu giáo theo quy định của tiểu 

bang. Chương trình tiền mẫu giáo thường hoạt động nửa 
ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Lớp học kéo dài 
2½ giờ và học năm ngày một tuần trong suốt năm học. 
Mỗi lớp có trung bình 20 em. Mỗi lớp được chỉ định 
một giáo viên mầm non có chứng nhận của tiểu bang 
và một trợ giáo toàn thời gian. Các chương trình tiền 
mẫu giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn giáo trình giảng 
dạy của tiểu bang. Phụ huynh và giáo viên sẽ liên 
lạc thường kỳ về tiến bộ của học sinh. Các hệ thống 
trường học cũng được khuyến khích phát triển quan 

hệ hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 
tại cộng đồng. Để biết thêm thông tin về chương trình 

tiền mẫu giáo trong cộng đồng của quý vị, hãy gọi cho 
Văn phòng Mầm Non của hệ thống trường học tại cộng 
đồng địa phương (xem mặt sau của tờ thông tin này).


