
 

  Hoạt động trong giờ làm việc suốt năm học  

  Cung cấp buổi ăn sáng, ăn trưa & ăn quà vặt  

 
Lấy đơn xin nhập học tại số 440 N. Broad St.  8:30 sáng – 4:00 chiều, 
thứ hai đến thứ sáu                  
 
Xin vui lòng xem trang sau để biết thêm chi tiết  

Được giới thiệu bởi:     
 
 
Translation and Interpretation Center (3/2017)                               PreK Registration Card (Vietnamese) 

    Sở Giáo Dục Philadelphia mở ra MIỄN PHÍ  
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Có phải gia đình quý vị có lợi tức thấp hay trung bình và đang tìm 
chương trình nhà trẻ miễn phí tốt cho con quý vị là trẻ em 3 hoặc 
4 tuổi phải không?  
 
Nếu đúng như vậy thì hãy gọi số 215-400-4270 để nói chuyện với 
vị đại diện của Chương Trình Nhà Trẻ thuộc Sở Giáo Dục Philadel-
phia hoặc vô trang web của 
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/forms  
để tải xuống đơn xin nhập học  

    
Việc ghi danh đang còn tiếp diễn và chỗ 
học có giới hạn!  
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