Westminster School District

All-Day Kindergarten
Parent Information Night
Wednesday, January 30, 2019

6:30 – 7:30 p.m.

Do you, or someone you know, have a child who will be
five on or before December 2, 2019?
The Westminster School District provides two all-day kindergarten options:

 Academic Kindergarten
 Transitional Kindergarten*
Come learn about our two kindergarten programs and hear about our online
registration at your local elementary school!
Childcare will be available at each site.
Refer to the district map on the back to locate your neighborhood school.
For more information, please contact your local school office or call
Yen Ta at (714) 898-8389.

Kindergarten de Día Completo
Noche de Información para Padres

Thông Báo về
Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày

Miércoles 30 de enero de 2019
6:30 – 7:30 p.m.

Thứ Tư, 30 tháng Giêng, 2019
6:30 – 7:30 giờ tối

¿Usted, o alguien que conoce, tiene un hijo
que cumplirá cinco años el 2 de diciembre
de 2019 o antes?

Quý vị hoặc người quen có con sẽ đủ
năm tuổi vào hoặc trước ngày
2 tháng 12 năm 2019 không?

El Distrito Escolar de Westminster ofrece
dos opciones de kindergarten de día
completo:

 Kindergarten Académico
 Kindergarten de Transición*

Khu Học Chính Westminster cung cấp 2
chọn lựa cho chương trình mẫu giáo
nguyên ngày:

 Mẫu Giáo Chính Thức
 Mẫu Giáo Chuyển Tiếp*

Mời quý vị đến tham dự buổi họp này đề
¡Los invitamos a la junta informativa de
nuestros dos programas de kíndergarten y tìm hiểu về hai chương trình Mẫu giáo và
cách ghi danh trê mạng tại trường gần
obtener información sobre nuestra
nhà!
registración en línea en su escuela
elemental local!
Nosotros proveeremos servicio de cuidado
de niños.

Có giữ trẻ cho buổi họp.

Consulte el mapa del distrito en la parte
posterior para ubicar la escuela de su
vecindario.

Xin xem bản đồ ở mặt sau để tìm
trường gần nhà.

Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de su escuela
local o llame a
Yen Ta al (714) 898-8389.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn
phòng trường gần nhà
hoặc cô Yen Ta ở số (714) 898-8389.

*Formerly known as Preppie Kindergarten *Anteriormente conocido como Kinder de Preparación *Trước đây gọi là Dự Bị Mẫu Giáo

