
 

 
Các Dịch vụ Chuyên biệt 

Hội đồng Trường học Khu vực Hamilton-Wentworth 
20 Education Court, P.O. Box 2558 

Hamilton, ON  L8N 3L1 
905.527.5092 

 

 

Thông tin dành cho Cha Mẹ/Người giám hộ của 
những Trẻ em Yêu cầu các Dịch vụ Chuyên biệt  
 
Vào tháng 2, Hội đồng Trường học Khu vực Hamilton-
Wentworth (Hamilton-Wentworth District School Board - 
HWDSB) bắt đầu lập kế hoạch cho việc chào đón con quý vị 
đến trường vào tháng 9 năm sau.  
 
HWDSB sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ 
của con quý vị, bao gồm các cơ quan cộng đồng, các đối tác 
cung cấp dịch vụ học tập cho những năm học đầu đời và 
chăm sóc trẻ em để chia sẻ thông tin và sắp xếp các dịch vụ 
và/hoặc thiết bị mà con quý vị có thể cần để đi học.  

Chúng tôi khuyến nghị thực hiện các bước sau: 
 

1. Điền vào biểu mẫu Hãy Kể cho Chúng tôi Về Con của Quý vị. Quý vị có thể  tìm thấy biểu mẫu này 
trên mạng hoặc trong gói hồ sơ này. 

2. Tham dự Đêm Thông tin về Chuyển tiếp sang học ở Trường * của chúng tôi, sẽ được tổ chức vào 
ngày 20 tháng 1 năm 2022. 

3. Tìm hiểu về quy trình Chuyển tiếp sang học ở Trường  dành cho những học sinh yêu cầu các dịch vụ 
chuyên biệt trên trang web Lớp Mẫu giáo của chúng tôi tại (www.hwdsb.on.ca/kindergarten)  

Các nguồn hỗ trợ bằng video: 
 

Lớp Mẫu giáo tại HWDSB 
https://youtu.be/mzBK0xHg9Ak  

Chương trình Định hướng Chào mừng 
đến với Lớp Mẫu giáo 
https://youtu.be/JLnHmK0u9Qc  

Quy trình Chuyển tiếp sang học ở 
Trường 
https://youtu.be/sQ7sk4ugE6o 

   
 

Tìm hiểu thêm tại www.hwdsb.on.ca/kindergarten 
 

*Trước đây là Quy trình Ghi danh Sớm. 
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