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Các chương trình từ 
Mẫu giáo-lớp 12
Các chương trình giúp các em  
bài tập ở nhà, dạy kèm 
và thăng tiến.

Chương trình tuổi ngọc 
Chuẩn bị cho các em nhỏ vào  
Mẫu giáo

Chăm sóc trẻ sơ sinh 
Chương trình chăm sóc cho các 
trẻ sơ sinh từ 2 tháng tuổi.

Lớp học tiếng Anh cho  
người lớn
Các lớp tiếng Anh miễn phí dành 
cho mọi trình độ độ tại trường 
Huntington Beach Adult School

Yêu cầu tham dự 
Đây là chương trình dành cho 
gia đình. Ít nhất 1 cha hoặc mẹ 
phải ghi danh vào các lớp ESL 
cho trẻ em để được tham gia, 
và quý phụ huynh phải ghi danh 
cho con em vào chương trình.

Dự Án Giáo Dục Twilight tuân thủ với Americans With Disabilities Act.  Nếu qúy vị cần sự chuyên chở cho những cá nhân bị 
khuyết tật, xin hãy thông báo với Daniela khi qúy vị ghi danh nhập học.  Số địên thọai để ghi danh (714) 331-3907.  Ngừơi 
khiếm thính, xin dùng dịch vụ chuyển tiếp bằng cách gọi số 711 để thực hiện cuộc gọi ghi danh vào chương trình. 

Hãy gọi (714)331-3907 để ghi danh 
và sắp xếp phương tiện đi lại.

Chương trình giáo dục   
miễn phí cho cả gia đình!

Mỗi trẻ em được ăn miễn phí mỗi đêm!

Mỗi trẻ em đều nhận được các chương trình 
học thăng tiến hơn và trợ giúp bài tập ở nhà.

Mỗi phụ huynh đều cải thiện trình  
độ nói tiếng Anh của mình.

Education Project

FOUNTAIN VALLEY 
SCHOOL DISTRICT

Ocean View
School District

CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU TỪ 20 THÁNG 9 NĂM 2022

Mỗi Thứ 3, thứ 4 và thứ 5 
18g00 – 20g30
Giao thông miễn phí đưa và đón
Golden West College Campus,  
15645 Gothard St, HB, CA 92647


