
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì con quý vị có đủ 4 tuổi không?

Nếu có, thì chúng tôi đã sẵn sàng để giúp con quý vị khám phá khi các em bắt đầu bậc Mẫu giáo 
vào tháng 9.
Ở Hội đồng Trường học Vùng Ottawa-Carleton (Ottawa-Carleton District School Board, OCDSB), 
tất cả các em nhỏ đều được chào đón, bất kể tín ngưỡng, chủng tộc, ngôn ngữ, giới tính hay hoàn 
cảnh gia đình.
Có một trường học gần quý vị. OCDSB là hội đồng trường học lớn nhất ở miền Đông Ontario, 
với 113 trường tiểu học trên khắp Ottawa.

Bậc Mẫu giáo ở OCDSB:
• Học mẫu giáo cả ngày
• Chương trình hoàn toàn song ngữ cho tất cả trẻ em với 50% thời lượng giảng dạy bằng tiếng 

Pháp và 50% bằng tiếng Anh
• Chú trọng vào phương pháp học tập thông qua vui chơi để trẻ có sự vui thích trong việc học 

tập và khám phá
• Mỗi lớp đều có một giáo viên và những thầy cô giáo bậc mầm non
• Có những chương trình trong ngày mở rộng để giữ trẻ trước và sau giờ học ở trường
• Có dịch vụ đưa đón bằng xe buýt cho những học sinh sống cách trường hơn 800 mét
• Có các hỗ trợ thêm dành cho các gia đình mới đến Canada thông qua Trung tâm Tiếp nhận 

Gia đình (Family Reception Centre) của chúng tôi

Những Buổi tối Thông tin dành cho Phụ huynh
Trường học tại khu vực địa phương của quý vị sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông tin trực tuyến 
cho cha mẹ. Quý vị sẽ được nghe các thông tin về chương trình Mẫu giáo của chúng tôi và gặp gỡ hiệu 
trưởng và nhân viên nhà trường. Chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý hữu ích để giúp con quý vị chuẩn bị 
vào Mẫu giáo. Hãy xem ocdsb.ca/kindergarten để biết thông tin này hoặc trang web của trường.

Đăng ký Ngay
Hiện đang mở đăng ký cho bậc Mẫu giáo năm 2021. Việc đăng ký trên trang web của chúng tôi thật 
dễ dàng.

Tìm hiểu Thêm
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm về bậc Mẫu giáo, tìm hiểu về buổi tối thông tin 
dành cho cha mẹ tại trường học trong khu vực địa phương của quý vị, và đăng ký trực tuyến. Trang 
web của chúng tôi cũng bao gồm thông tin về bậc Mẫu giáo ở Ontario bằng nhiều ngôn ngữ.

BẬC MẪU GIÁO CỦA OCDSB: 

CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG
để giúp con quý vị khám phá

ocdsb.ca/kindergarten


