Central Unified Preschool is an
early childhood program which
offers early education to
children that is foundational
for future learning and includes both
academic and social skills. Our
teachers and staff are highly
qualified and are
focused on ensuring that every
child’s needs are met.

If your child is or will be 4 years old
and has a birthday between
December 3, 2014 & December 2,
2015, then your child may qualify
for Preschool
Preschool requirements and
applications are on our website at
www.centralunified.org or you may
pick up an application from our office
at 5652 W. Gettysburg Ave, Room 10,
Fresno, CA 93722
For additional information,
please contact us at:
(559) 274-4700 ext. 63199

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਸੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਬਚਪ੍ਨ ਦਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ਬੱ ਦਚਆ ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਸੱ ਦਿਆ ਦਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਦਕ ਭਦਵੱ ਿ ਦੀ ਦਸੱ ਦਿਆ ਲਈ ਬੁਦਨਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਸ

ਦਵੱ ਚ ਅਕਾਦਦਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਹੁਨਰ ਸਾਮਲ ਹਨ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ

ਸਾਡੇ ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਤਾਵਾਨ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮਦਦਨ ਦਸੰ ਬਰ 3, 2014 ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ 2,

ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਧਆਨ ਕੇਂਦਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

2015 ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਆਉਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵੀਪ੍ਰੀਸਕੂਲ

ਦਕ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ

www.centralunified.org 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5652 ਵੈਸਟ ਗੈਦਟਸਬਰਗ
ਐਵੇਦਨਊ, ਰੂਮ 10, ਫਰਸ
ੇ ਨੋ, ਸੀਏ 93722

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
(559) 274-4700 ਐੈੱਕਸ. 63199

El preescolar de Central es un
programa de enseñanza que ofrece
educación de edad temprana para
niños, es fundamental para el

aprendizaje futuro y incluye
habilidades académicas y sociales.
Nuestros maestros y personal están
altamente calificados y se enfocan
en asegurar que se satisfagan las
necesidades de cada niño.

Si su hijo tiene o cumplirá 4 años y
cumpleaños entre el 3 de diciembre
de 2014 y 2 de diciembre de 2015,
quizás califique para preescolar
Los requisitos preescolares y
solicitudes están en nuestro sitio web
www.centralunified.org o puede

recoger una en nuestra oficina en
5652 W. Gettysburg Ave, salón10,
Fresno, CA 93722
Para información adicional,
por favor comuníquese al
(559) 274-4700 ext. 63199

