Hồ Sơ Hẹn Ghi Danh Của Gia Đình
Family Enrollment Visit Record - Pictorial (Option 1)

Tên Đứa Trẻ:

Ngày:

FSS/FA:
Gia Đình Tôi Gồm Có

Hệ Thống Trợ Giúp Của Tôi

Gia Đình Của Tôi
Những Việc Thích Thú Chúng
Tôi Làm

Bạn Bè Của Tôi

Trường Học
Hiện thời gia đình quý vị đang có điều
gì tốt đẹp nhất?
Điều gì giúp cho gia đình quý vị được
mạnh mẽ?

Làm việc (bên ngoài hay ở nhà)

Những Thay Đổi trong Gia Đình
Chúng tôi muốn giúp đỡ trong những dịp
kỷ niệm của quý vị nếu được. Hãy cho tôi
biết những ngày trong năm học mà con
quý vị không thể đi học hoặc quý vị không
thể đi làm.
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Những Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng
Chúng Tôi Đã Sử Dụng và Có Hữu
Ích Không?
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Hồ Sơ Hẹn Ghi Danh Của Gia Đình
Family Enrollment Visit Record - Questionnaire (Option 2)

Tên Phụ Huynh:

Tên Đứa Trẻ: _________________________________ Ngày: ______________

Chúng tôi muốn biết đôi điều về gia đình quý vị.
1. Quý vị ở chung với ai hoặc những ai mà quý vị xem là người thân trong gia đình quý vị (tên, ngày sinh,
tuổi của con cái, trường đang học)? Những ai giúp đỡ quý vị?
2. Gia đình quý vị thích làm điều gì cùng với nhau?

3. Vào lúc này gia đình quý vị đang có điều gì tốt đẹp nhất? Điều gì giúp cho gia đình quý vị được
mạnh mẽ?

4. Gia đình quý vị có điều gì mới hoặc khác lạ mới đây không?

5. Cho tôi biết về công việc làm hoặc việc học. Những mục tiêu cho tương lai về vấn đề này là gì?

6. Quý vị hiện đang sử dụng nguồn trợ giúp nào trong cộng đồng, nếu có? Nguồn trợ giúp đó hữu ích
như thế nào?

7. Quý vị đã chuẩn bị cho con của quý vị thế nào để học mẫu giáo? Chúng ta có thể làm việc cùng với
nhau như thế nào để chuẩn bị cho con của quý vị học mẫu giáo?

8. Trước đây, chúng tôi đã thấy những gia đình cho con nghỉ học để kỷ niệm một ngày lễ tôn giáo hay
buổi tổ chức văn hóa. Chúng tôi muốn giúp đỡ trong những dịp kỷ niệm của quý vị nếu được. Hãy
cho tôi biết những ngày trong năm học mà con quý vị không thể đi học hoặc quý vị không thể đi
làm.
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