Đăng ký học mầm non ở Hạt Santa Clara
90% não bộ của trẻ em sẽ phát triển trước sinh nhật 5 tuổi. Đó là lý do tại sao việc đi học mầm non đều đặn sẽ giúp
xây dựng các nền tảng vững chắc cho sự thành công trong cuộc sống và sự nghiệp trong tương lai. Phòng Giáo dục
Santa Clara County Office of Education có các nguồn thông tin để giúp các gia đình và người chăm sóc trẻ em tìm và
ghi danh cho các em vào các chương trình phù hợp với nhu cầu của họ.
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Lớp cho trẻ 0-2 tuổi

Mầm non và Lớp TK

Lớp Mẫu giáo

Chương trình:
Trung tâm giữ trẻ và nhà trẻ
tại gia có giấy phép
Chương trình được miễn giấy
phép
Chương trình miễn phí và giá
thấp

Chương trình:
Nhà trẻ tại gia có giấy phép
Trường mầm non có giấy
phép
Chương trình được miễn giấy
phép
Chương trình miễn phí và giá
thấp
Chương trình được điều hành
bởi trường học

Chương trình:
Chương trình được điều
hành bởi nhà trường
Chương trình ngoài giờ học
có giấy phép và được miễn
giấy phép

Thành công khởi đầu từ nhỏ
Trẻ em nào được ghi danh và đi học chương trình mầm non đều đặn sẽ...

Phát triển các kỹ năng nhận
thức, giao tiếp và cảm xúc
quan trọng cho việc học
trong tương lai

Có nhiều khả năng biết
đọc thành thạo vào cuối
năm học lớp 3

Có nhiều khả năng
vào đại học

Có nhiều khả năng gia
tăng thu nhập lâu dài

(xem mặt sau)

Quý vị có biết điều này không? Hầu hết mọi trẻ em 4 tuổi ở California đều đủ điều kiện học mẫu giáo chuyển
tiếp miễn phí. Hãy vào trang mạng www.enrollsantaclara.org để tìm hiểu thêm.

Các Thể loại Chương trình
Chương trình có giấy phép
Các chương trình có giấy phép
được điều hành tại các trung
tâm giữ trẻ hoặc nhà trẻ tại gia
và phải đáp ứng các quy định xin
giấy phép do Bộ Dịch vụ Xã hội
California đặt ra. Chúng bao
gồm các chương trình miễn phí
và giá thấp như Head Start và
Chương trình Vườn trẻ Tiểu bang
California "State Preschool".

Chương trình được miễn
giấy phép

Chương trình của Trường

Các chương trình được miễn giấy
phép có thể hoạt động hợp pháp
mà không cần giấy phép. Họ có
thể cung cấp dịch vụ tại gia, tại
trung tâm, chương trình của thành
phố, chương trình do phụ huynh
lãnh đạo, các chương trình trước
và sau giờ học do trường học điều
hành, và còn thêm nữa. Các nhà
trẻ được miễn giấy phép cần phải
được kiểm tra lý lịch tội án.

Các chương trình được điều
hành bởi nhà trường đều diễn ra
tại trường. Các chương trình
Mẫu giáo "K” và Mẫu giáo
Chuyển tiếp "TK" là lớp miễn phí
cho cho tất cả mọi người, bất kể
tình trạng di trú. Nhà trường có
thể cung cấp chương trình mầm
non miễn phí, giá thấp và/hoặc
giá thường.

Tìm kiếm Chương trình học
Ghi danh đi học
Để biết thông tin về việc ghi danh học trường
mầm non, lớp TK và K, vui lòng liên lạc với nhà
trường hoặc học khu địa phương của quý vị.
Trang mạng Con Đường Thành Công của Phòng
Giáo dục Santa Clara County Office of
Education cung cấp các thông tin quan trọng về
việc ghi danh.
Thông tin ghi danh:
www.enrollsantaclara.org

Chương trình mầm non Head Start và
California State Preschool

Chương trình giữ trẻ và mầm non
Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ
Giữ trẻ (R&R) của Hạt Santa Clara cung cấp cho
mọi gia đình các thông tin để giúp họ tìm các
chương trình giữ trẻ và mầm non chất lượng cao
phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.
Hãy liên lạc với chúng tôi:
childcarescc@sccoe.org
669-212-KIDS (5437)
www.childcarescc.org

Vào trang
mạng của chúng
tôi để nhận Danh
sách kiểm tra Dịch
vụ giữ trẻ tốt

Chương trình và hỗ trợ
cho trẻ em khuyết tật

Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of
Education điều hành các lớp học Head Start,
Early Head Start & California CSPP & CCTR. Các
chương trình này cung cấp dịch vụ mầm non
nguyên ngày và nửa ngày, miễn phí hoặc chi phí
thấp, cho các gia đình đủ điều kiện.

Inclusion Collaborative cung cấp sự hỗ trợ,
thông tin và dịch vụ giới thiệu miễn phí cho cả
nhà giáo và các gia đình của trẻ em có nhu cầu
đặc biệt. Hãy liên lạc với Đường dây Inclusion
WarmLine để biết danh sách các chương trình
giữ trẻ và mầm non hòa nhập mọi trẻ em.

Liên lạc với chúng tôi:
408-453-6900
https://sccoe.to/ELS

Liên lạc với chúng tôi:
408-453-6651
inclusionwarmline@sccoe.org
www.inclusioncollaborative.org

Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education cung cấp chương trình và hỗ trợ cho các gia
đình nông nghiệp di cư. Để biết thêm thông tin, xin gọi số 408-453-6770.

