Lớp Mầm Non Miễn Phí!

Giúp trẻ em 4 tuổi chuẩn bị đi học!
Lớp Mầm Non giúp bé trẻ em 4 tuổi chuẩn bị đi
học.* Đa số các trường công đều có các lớp
Mầm Non và con em của quý vị có thể theo học
miễn phí!

Để đủ điều kiện tham gia lớp Mầm Non miễn phí, con
em của quý vị phải ít nhất 4* tuổi vào ngày 1 tháng
chín của năm học và phải hội đủ một trong những tiêu
chuẩn dưới đây:

Các bé tham gia lớp Mầm Non có nhiều khả năng
tốt nghiệp trung học và thành công khi trưởng
thành!

• Bố mẹ của trẻ em đó là một thành viên của các binh

Lớp Mầm Non giúp trẻ em phát triển khả năng
đọc, viết, làm toán, tiếng Anh, lắng nghe và đặc tánh
xã giao.

• Gia đình có thu nhập thấp
• Không nói giỏi tiếng Anh
• Trẻ vô gia cư hoặc đã từng sống trong trung tâm

chăm sóc trẻ em
chủng Hoa Kỳ

Trẻ em không có giấy chứng nhận tờ công dân Hoa
Kỳ cũng được chấp thuận!

Nếu có những câu hỏi nào hoặc đăng ký cho con em của quý vị, vui lòng liên lạc khu trường học
nơi quý vị đang cư ngụ.Vui lòng gọi 211 hoặc 311 nếu quý vị không biết phải liên lạc với ai.
Austin ISD*
512-414-PREK

Bastrop ISD
512-772-7115

Del Valle ISD
512-386-3040

Elgin ISD
512-281-3457

Georgetown ISD
512-943-5000 x6038

Hays CISD
512-268-8962

Hutto ISD
512-759-3771

Lake Travis ISD
512-533-6023

Leander ISD
512-570-0320

Lockhart ISD
512-398-0060

Manor ISD
512-278-4470

Pflugerville ISD
512-594-7735

Round Rock ISD
512-464-5024

San Marcos CISD
512-393-6031

Smithville ISD
512-237-2487

Taylor ISD
512-352-2275

*Một vài khu trường học cũng có những chương trình dành cho trẻ em 3 tuổi! Vui lòng liên lạc khu trường học của quý vị.

