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HÀNH TRANG CỦA BÉ
v Thủ tục trước khi nhập học
-

Đơn xin học theo mẫu (có dấu của nhà trường) có dán ảnh của bé.
Bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của học sinh.
Sổ hộ khẩu photo.
1 ảnh cỡ 4 x 6.
Nộp các khoản phí bắt buộc.

v Hành trang của bé
Để đảm bảo vệ sinh và chvo bé cảm giác an toàn thân thuộc như khi ở nhà, bạn hãy giúp
bé chuẩn bị hành trang đến trường với các đồ dùng cần thiết sau:
Cốc, bàn chải đánh răng: 1 chiếc, thuốc đánh răng: 1 tuýp
• Yếm ăn (nếu cần), khăn xô (để lau mồ hôi)
• Một bộ chăn gối hợp với mùa (chăn mỏng cho mùa hè và chăn dầy cho mùa đông)
• Quần áo: Mỗi bé nên có ít nhất 2 bộ quần áo sạch để thay khi cần thiết
• Balô đủ để cho bé đựng đồ dùng khi mang tới lớp kích thước < 28cm
• Túi đựng đồ bẩn
• Tã lót hoặc bỉm dùng trong ngày và giấc ngủ trưa (nếu cần)
• Các vật dụng cá nhân khác mà bé cần
Để đồ đạc của bé khỏi thất lạc, bạn nên ghi tên của bé trên tất cả các vật dụng.
•

v Một số quy định về sức khỏe của bé
• Các bậc phụ huynh khi gửi thuốc cho con uống tại trường phải ghi rõ liều lượng, cách
dùng vào giấy ủy quyền cho trẻ uống thuốc có chữ ký của phụ huynh (giấy ủy quyền
do nhà trường cung cấp). Cô giáo sẽ chịu trách nhiệm cho con uống thuốc theo thông
tin ghi trên giấy ủy quyền này.
• Trẻ sốt (từ 37,5 độ trở lên), đi ngoài và một số bệnh dễ lây lan:
Ø Các bậc phụ huynh không cho trẻ đến trường
Ø Cho trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế.
Ø Thông báo lại cho nhà trường được biết (nếu cần)
Mọi thông tin chi tiết, quý phụ huynh liên lạc tới văn phòng Trường mầm non Kinder Green, chúng tôi làm
việc từ 7:30 đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Trân trọng!

