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Jump Start là gì?
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Jump Start là một trải nghiệm MIỄN PHÍ để chào đón học sinh mẫu giáo
và gia đình của các em đến trường Seattle. Các em gặp gỡ bạn bè và
nhân viên của trường và làm quen với trường học. Mục tiêu của chúng
tôi là cho các học sinh mẫu giáo của SPS mới cảm thấy an toàn, được
quan tâm và sẵn sàng để học tập.

Jump Start được cung cấp ở đâu?
Hầu hết các trường tiểu học và K-8 ở Seattle đều cung cấp Jump Start.
Vui lòng hỏi trường học nếu họ tham gia. Trẻ phải được chỉ định đến
một trường học tham gia (không phải trong danh sách chờ đợi) để được
tham dự Jump Start ở đó. Các trường sẽ trợ giúp song ngữ cho người
học tiếng Anh và hỗ trợ thêm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Jump Start sẽ được dạy trực tiếp hay từ xa?
Jump Start sẽ được tổ chức trực tiếp tại các trường học, dựa trên các
khuyến nghị về sức khỏe của địa phương và tiểu bang hiện tại. Nếu
điều này thay đổi, trường học sẽ thông báo cho gia đình.

*Jump Start sẽ diễn ra vào các ngày thay
thế tại một số trường - xem ngược lại

Khi nào & làm cách nào để chúng tôi đăng ký cho Jump Start?
Mỗi trường quản lý quy trình đăng ký Jump Start của riêng họ. Các
trường tham gia sẽ liên hệ với các gia đình để cung cấp thông tin về
Jump Start. Hoặc bạn có thể hoàn tất đăng ký Jump Start trong phần
"Tài nguyên" tại www.seattleschools.org/EarlyLearn.

Vui lòng gọi cho trường học của con quý vị trước Jump Start nếu:
 Chia sẻ hồ sơ sức khỏe nếu con quý vị cần chăm sóc y tế ở trường
 Con của quý vị có bản IEP hoặc chúng tôi có thể hỗ trợ thêm
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