You’re invited to a
Kindergarten Parent
Information Night at
Tamura, in the Multi
Purpose Room on May 7th
6:00-7:30 pm

Tamura Elementary School
Kindergarten Round-Up

When: Thursday, February 28, 2019
Time: 1:30 to 2:30 p.m.
Where: 17340 Santa Suzanne St., F.V.

Children are eligible to attend Kindergarten if they turn 5 by September 1, 2019
 Pick up your child’s registration packet about online registration to return at a later date
(see schedule below for registration days).
 Please note: If your child will turn 5 between September 2 and December 2, then he/she
will be placed in the Transitional Kindergarten class (an Intradistrict transfer is not
necessary at this time.) Visit the districts website fvsd.us to complete the TK Preenrollment interest form (under the Parent Tab).
 If you do not live in Tamura’s attendance area, but within FVSD attendance area, you will
need to first obtain an Intradistrict Transfer form. You may download the form off our
District’s website at fvsd.us Go to ”District Information,” “Student Transfers,”
“Intradistrict Transfer.” Fill out the form and turn it in to your Home School.
 If you live outside FVSD attendance area, you will need to go to your Home District and
fill out an Interdistrict Transfer form.
Registration Procedures:
Registration packets will be available at the
Round-Up. If you cannot attend, you may pick-up
a packet any time after February 28th
Registration Days / Hours:
Begins March 11th
By appointment only
Please Note: Our office will be closed
April 15 – 19, 2019 (Spring Recess)

Any Questions?
Please call
Cheryl or Helen
in our office
375-6226

Quý vị được mời đến dự
Một Đêm THÔNG TIN cho
Phụ Huynh các em Mẫu
Giáo ở Trường Tamura –
Phòng MPR
Ngày 7 tháng 5 từ 6:00
giờ đến 7:30 tối

Trường Tiểu Học Tamura
Buổi Họp cho Mẫu Giáo

Khi nào: Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019
Giờ: 1:30 đến 2:30 chiều
Điạ điểm: 17340 Santa Suzanne St., F.V.

Trẻ em có đủ điều kiện để tham dự lớp Mẫu Giaó nếu các em được 5 tuổi vào ngày 1 tháng
9, 2019
 Đến nhận hồ sơ ghi danh cho con em quý vị về việc ghi danh trên mạng và nộp lại sau đó (xin
xem lịch trình dưới đây về ngày/giờ ghi danh).
 Xin lưu ý: Nếu con em quý vị sẽ được 5 tuổi khoảng giữa ngày 2 tháng 9 và ngày 2 tháng 12, thì
em ấy sẽ được xếp vào Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp - Transitional Kindergarten (một đơn
Chuyển Trường trong học khu sẽ không cần thiết trong lúc này). Ghé trang mạng của học khu:
www.fvsd.us để hoàn tất phiếu ước muốn ghi danh cho TK (dưới mục Parent Tab)
 Nếu quý vị không cư ngụ trong khu vực của Tamura, nhưng trong khu vực của Học Khu FV, trước
tiên quý vị cần phải có một Đơn Chuyển Trường Trong Học Khu. Quý vị có thể tải đơn xuống từ
trang mạng của Học Khu ở: www.fvsd.us Vào:”District Information,” “Student Transfers,”
“Intradistrict Transfer.” Điền đơn và nộp lại cho Trường Trong Vùng của quý vị.
 Nếu quý vị cư ngụ bên ngoài khu vực của Học Khu FV, quý vị cần phải đi đến Học Khu trong
Vùng của quý vị và điền mẫu đơn Chuyển Trường Liên Học Khu.

Quá Trình Ghi Danh:
Hồ sơ ghi danh sẽ có sẵn ở Buổi Họp. Nếu quý vị
không thể đến tham dự buổi họp, quý vị có thể đến
nhận một hồ sơ bất cứ lúc nào sau ngày 28 tháng 2
Các ngày/giờ Ghi Danh:
Bắt đầu ngày 11 tháng 3
Chỉ nhận hồ sơ có giờ hẹn
Xin Lưu Ý: Văn phòng của trường sẽ đóng cửa
từ 15 đến 19 tây tháng 4, 2019
(Dịp Nghỉ Mùa Xuân)

Có bất cứ câu hỏi ?
Vui lòng gọi
Cheryl hoặc Helen
trong văn phòng
375-6226

