Tôi cũng nên nhớ là...




Giữ số điện thoại của National
Migrant Hotline với tôi 1-800-234-8848
Hãy cho MEP địa phương biết
trước khi chúng tôi chuyển đi như
là đến nơi chúng tôi sẽ đi để các
MEP có thể gởi giấy giới thiệu đến
tiểu bang/huyện nhận.

Chương Trình Giáo Dục Di
Cư Địa Phương (MEP)
Địa Chỉ:
Điện Thoại:
Điện thoại khác:

Khi chúng tôi dọn đi, tôi
nên chuẩn bị cung cấp:

Preschool Task Force
 Bản sao khai sinh của con tôi
 Bản sao hồ sơ chủng ngừa của con tôi
 Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất của
con tôi

 Thẻ An Sinh Xã Hội (chỉ khi con tôi có,
không yêu cầu)

 Bản sao Chứng Nhận đủ điều kiện của
MEP (COE) - có thể sử dụng như chứng
minh địa chỉ

 Chứng minh thu nhập

Tên liên lạc:
 Số điện thoại hiện nay

Florida Department of Education
Title I, Part C - Migrant Education Program
325 W. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399

Florida Migrant Education
Program

 Địa chỉ email (nếu tôi có)

Danh Sách Kiểm tra của Phụ
Huynh Di Cư
Là một phụ huynh…Những gì tôi
nên hỏi và những dịch vụ nào tôi
cần tìm và mong đợi cho trẻ lứa
tuổi vỡ lòng của tôi khi chúng tôi di
chyển đến một tiểu bang hay huyện
khác

 Những gì sẽ xảy ra nếu trẻ cư xử không

Pre-K Checklist:

 Ai sẽ dạy cho con của tôi?

đúng?

 An toàn của tòa nhà như thế nào (cửa ra
 Khi nào chương trình bắt đầu và kết thúc?

 Chương trình mở cửa bao nhiêu giờ?

 Phụ huynh có thể tự nguyện làm việc trong
lớp học không?

 Phụ huynh và khách có được vào tòa nhà
không?

 Có bao nhiêu giáo viên và trẻ em trong
lớp học?
Giáo viên Trẻ em -

vào, cửa sổ, khả năng tiếp cận đến cơ sở,
bảo vệ lớp học, sân chơi, hàng rào/ cổng)?

 Các lớp học sắp xếp sạch sẽ như thế nào
(sàn nhà và chỗ làm việc, thực phẩm lưu giữ
riêng biệt từ các vật liệu khác và lưu giữ
đúng cách)?

 Chương trình có dược phép chụp hình/
quay phim con tôi và phát hành không?

 Con của tôi cần phải được bao nhiêu tuổi

 Tòa nhà thân thiện như thế nào (biểu thị
làm việc của các em, vẻ tươi sáng, phòng
vui chơi)?

mới được nhận vào chương trình?

 Chương trình có danh sách chờ đợi không?
 Chi phí bao gồm những gì?

 Các em có được đi chơi du ngoạn không?

 Các em có được cung cấp bữa ăn/ hay thức
ăn nhẹ không?

 Có cung cấp phương tiện di chuyển

 Ai được phép đón con tôi?

không?

 Chương trình giáo dục là gi/ Những gì
được giảng dạy?

 Chương trình có các hoạt động cho phụ
huynh không?

 Các sinh hoạt được kế hoạch như thế nào?

