
  Zbatohen gjatë vitit shkollor në orarin e shkollës  

  Ofrohen vakte mëngjesi, dreke & pasdreke e lehtë 
Merrni një aplikim në “440 N. Broad Street” midis orëve  
8:30 am - 4:00 pm, nga E Hëna deri të Premte.                 
 

         Shikoni anën tjetër për më tepër informacion 

Referuar prej:     
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  A  jeni ju një familje me të ardhura modeste, ose të ulta, që 
kërkoni një program parashkollor falas për femijën tuaj 3 ose 4 

vjeçar? 

Nëse po, telefononi 215-400-4270  , që të flitni me një përfa-
qësues të Programeve Parashkollore të Drejtorisë Arsimore të 
Filadelfias, ose shkoni në  http://webgui.phila.k12.pa.us/
offices/e/earlychild/forms , që të shkarkoni një aplikim. 

 

 
 Regjistrimet janë në vazhdim dhe             
vendet janë të kufizuara! 
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