
Câu hỏi mẫu giáo TUSD 

Xin chào phụ huynh, xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây, một cách kỹ lưỡng và trung thực. Tất cả các câu 

hỏi  trả lời của bạn sẽ giúp chúng tôi xác định vị trí thích hợp cho con bạn. 

Tên :             Ngày tháng năm sinh:      

 

Học  Đường – 

Con bạn có thể viết tên của họ không?  Có    Không   

 Vui lòng yêu cầu trẻ viết tên của chúng mà không cần giúp đỡ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con bạn có hát bài hát bảng chữ cái không?   Có           Không 

Con bạn có thể xác định các chữ cái trong tên của họ?   Có          Không  

 Vui lòng chỉ vào từng chữ cái sau đây và hỏi ý kiến Đây là gì? Rằng cho cả chữ in hoa và chữ thường.  

Vui lòng khoanh tròn các chữ cái mà con bạn có thể xác định mà không cần trợ giúp (lưu ý: đây không 

phải là kỹ năng mà chúng cần để vào chương trình mầm non.) 
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Con bạn có thể tự vẽ?  Có    Không 

Hãy yêu cầu trẻ vẽ một bức tranh của mình mà không cần 

giúp đỡ 

 



 

 

 

 

 

Con bạn có nhận ra bản in môi trường không? Ví dụ, cửa hàng hoặc biển hiệu nhà hàng, v.v. 

  Có       Không  

  Những dấu hiệu nào con bạn nhận ra?           

 Con bạn có biết màu sắc của chúng không?     Có         Không  

 Khi bạn chỉ vào màu sắc hoặc cầm bút màu / bút đánh dấu, con bạn có thể đặt tên chính xác cho màu 

nào?               

  

 

 

 

 

 

 

  Con bạn có thể tự lật từng trang sách một lần không?  

Ai đọc cho con của bạn?                  Có          Không 

Con bạn có bao nhiêu cuốn sách?                               Có         Không  

  Con bạn có thể ghép một câu đố với 3 đến 4 mảnh không? 

Thông tin thêm:             

               

Ngôn Ngữ- 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

10 

 

Con bạn có biết hình dạng của chúng không? Có   

   Không 

Nếu có, khoanh tròn các hình dạng mà con bạn xác 

định. 

Con bạn có biết số của chúng không?  Có    

Không 

Nếu có, khoanh tròn những con số mà con bạn 

có thể xác định. 

 
 

 Có         Không  

 

  Có          Không   
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Ngôn ngữ chính của con bạn là gì?                                   Có         Không  

 Những người không quen thuộc với con bạn có thể hiểu chúng mà không yêu cầu chúng lặp lại hoặc yêu cầu bạn 

lặp lại những gì chúng nói?                              Có         Không  

 Con bạn sử dụng bao nhiêu từ trong một câu?    1-2 từ   3-6 từ 

Thông tin bổ sung về Ngôn ngữ / Ngôn ngữ / Giao tiếp:         

               

             

Phát Triển- 

 Có bất kỳ biến chứng khi sinh? Nếu có, những gì có liên quan       

            

 Ở tuổi của con bạn: tự ngồi   , bò , đi  , nói từ đầu tiên , bắt đầu nói nguyên câu  

 . 

 Con bạn có thể chạy?    có            không   

 Con bạn có thể nhảy bằng cả hai chân với nhau không?    có          không  

 Con bạn có thể leo?  có            không  

 Con bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Con bạn ngủ bao nhiêu giờ một đêm?      

           

 Con bạn ngủ trưa hàng ngày? Trong bao lâu?          

 Có bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự phát triển mà bạn muốn đưa vào không?      

              

              

 

Kỹ năng tự giúp đỡ 

Con bạn có thể độc lập / không cần giúp đỡ- 

 Mặc và cởi quần áo bao gồm cả sử dụng nút /  / khóa kéo?                        Có         Không                                                                 

 Thực hiện theo các hướng dẫn 2 đến 3 bước?                                              Có         Không 

  Hỏi về những gì họ cần bằng cách sử dụng một câu hoàn chỉnh?              Có         Không 

 Nói chuyện với người khác thay phiên nhau nói chuyện?                              Có         Không 

 Thông tin cá nhân của nhà nước?                                                                 Có         Không 

  Ví dụ: biết họ / tên, giới tính, tuổi                                                                   Có         Không 

 

 

 



  Sử dụng nhà vệ sinh mà không cần trợ giúp?        Có         Không 

 Phục vụ bản thân trong bữa ăn?                              Có         Không 

 Ăn với dụng cụ (nĩa / muỗng)?                                  Có         Không 

Thông tin bổ sung về các kỹ năng Tự lực:          

               

              

Cảm xúc xã hội – 

 Con bạn có thể- 

 Thể hiện những gì họ đang cảm thấy mà không ném đồ vật?  

 Chơi tốt với người khác? 

 Thay phiên nhau khi chơi game? 

 Dễ dàng tách khỏi mẹ và cha? 

Con bạn chơi với ai? (anh em họ, anh chị em, trẻ em 

cùng một độ tuổi) _____________________________________________ 

Thông tin bổ sung về xã hội / cảm xúc:           

               

             

Công nghệ- 

 Con bạn tiếp xúc với thời gian với các màn hình hàng tuần bao lâu?  Khoanh tròn câu trả lời phù hợp nhất. 

30 phú đến 1 giờ    2 tới 3 giờ   5 hơn 5 giờ 

 Đồ chơi yêu thích của con bạn là gì? __________________________________________________________ 

 

Các hoạt động yêu thích của con bạn là gì? Nơi? Những người? Trò chơi?      

               

  

Làm sao để biết khi nào con bạn vui / chúng làm gì khi chúng vui?       

              

 có           không  

  có           không 

  có          không 

 có             không 

 

 



Nó trông như thế nào khi con bạn thất vọng hoặc tức giận?         

               

Điều gì giúp họ phục hồi sau khi buồn / thất vọng / tức giận?        

                

 

Những điều khác bạn muốn chúng tôi biết về con bạn?          

               

               

               

               

               

              

Bảng câu hỏi này đã được hoàn thành bởi (in tên của bạn)       và liệt kê mối 

quan hệ của bạn với đứa trẻ (Mẹ / Bố / Người giám hộ) 

Ký Tên      Ngày    

Số tốt nhất để liên lạc với tôi / chúng tôi ( )     Thư điện tử      

Trẻ tìm  

Trẻ sẽ tìm cái gì 

Tìm trẻ em có ba phần: 

• Quan hệ công đồng 

• quy trình sàng lọc xác định vị trí và xác định những trẻ em cần giúp đỡ 

• sự giới thiệu sinh 3 đứa con đến AzEIP 

Xem gì 

Trẻ em đang gặp khó khăn với bất kỳ lĩnh vực nào sau đây có thể có một thách thức học tập. Theo dõi những khó khăn 

với: 

• nói / hiểu 

• tầm nhìn 

• Thính giác 

• Đi /Chạy 

• kỹ năng tự lực 

• kỹ năng hành vi / xã hội 



• thao tác với các đối tượng nhỏ / bản vẽ 

• nhận thức / học thuậtLàm thế nào để lên lịch trình sàng lọc 

• Gọi (520) 232-7034. Một số sẽ được thực hiện qua điện thoại và một cuộc hẹn sẽ được lên lịch trong vòng 45 

ngày. Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi: http://www.tusd1.org/Depeces/Preschool-

Programs/Screenings 

Tài nguyên 

Sở giáo dục Arizona 

Tiêu chuẩn giáo dục mầm non Arizona, ấn bản thứ 4.  AzELS.Crosswalk 

ASQ: Câu hỏi tuổi và giai đoạn, Brookes Paul H Publishing Co., Inc. (2009-2016). Lấy từ https://agesandstages.com 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh 

Bộ phận khuyết tật bẩm sinh và rối loạn sơ sinh của CDC, Các mốc phát triển của CDC 

 

Chăm sóc con cái chúng ta 

Khu học chính thống nhất (2018) của Học khu Tucson (2018) 

Trường mầm non TUSD 

http://www.tusd1.org/Depeces/Preschool-Programs/Screenings
http://www.tusd1.org/Depeces/Preschool-Programs/Screenings

