CHƯƠNG TRÌNH NGOÀI GIỜ HỌC ESP

GHI DANH TẠI BẤT CỨ CÁC TRƯỜNG HỌC NÀO CỦA WSD
CÓ CHƯƠNG TRÌNH ESP
*Clegg

*DeMille

*Meairs

*Eastwood

*Schroeder

*Finley

*Sequoia

Cuota de Registración $50
Después de la escuela--5 días a la semana
grados K-8th $275/Mensuales
El programa en la mañana
está disponible por una cuota adicional.
(Las tarifas están sujetas a cambios)

*Fryberger
*Stacey

*Hayden

*Clegg

*Willmore

*Meairs

La Registración está
Disponible Únicamente en
Línea
http://bit.ly/1xlvfT0
O Escanee el Código QR

*Eastwood

*Schroeder

Programa Después de la Escuela

Nuestros miembros calificados del
personal están listos para ayudar a
los estudiantes a:
●Mejorar en lectura, escritura,
actividad física y habilidades
sociales
●Divertirse, formar amistades y
Aprender
●Formar carácter y confianza
●Terminar tareas atrasadas

Asistencia con tareas escolares
Desarrollando Carácter
Laboratorio de Computación
Pizarras Electrónicas
Simulacros de Seguridad
Bocadillos Nutritivos
Programas para un Buen Estado Físico
Youth Voice / Choice Activities
Actividades STEAM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas
Para más información, por favor, póngase en contacto con Amy al (714) 898-8389 ext. 3621 ó envié un
correo electrónico amynguyen@wsdk8.us

*Sequoia

*Fryberger
*Stacey

*Hayden

*Willmore

Thời Gian của Chương Trình:
6:00 giờ sáng – Trước giờ học
Sau giờ học đến 6:00 giờ chiều
Chương Trình Buổi Sáng
(thời gian thay đổi tùy trường)

Actividades Por la Mañana
El horario puede variar de una escuela a otra
Formando habilidades académicas en
●Matemáticas
●Lectura
●Caligrafía

*Finley

Lệ Phí Ghi Danh $50.00
Sau giờ học /5 ngày một tuần
từ Mẫu Giáo đến lớp 8 $275.00/1 tháng
Có Chương Trình Buổi Sáng. Phải đóng thêm lệ phí.
(học phí có thể thay đổi)
Có trợ giúp học phí nếu hội đủ điều kiện

ASISTENCIA CON EL PAGO MENSUAL PUEDE
ESTAR DISPONIBLE PARA TODOS AQUELLOS QUE CALIFIQUEN

Horas de operación:
De 6:00am hasta comienzo de clases
Después de escuela hasta las 6:00pm

*DeMille

Trau dồi kỹ năng học vấn về
 Môn Toán
 Đọc
 Viết

Nhân viên có trình độ chuyên nghiệp giúp em:

Phát triển Đọc, Viết, Thể Dục, Kỹ năng xã hội
Chương trình học và vui chơi với các bạn
Xây dựng nhân cách và lòng tự tin
Hoàn thành bải tập ở nhà sớm

Chương Trình Sau Giờ Học











Đăng ký trên mạng
Giúp làm bài tập ở nhà
http://bit.ly/1xlvfT0
Đào tạo nhân cách
hoặc quét mã QR
Chromebooks
Smartboards
Thực tập về an tòan
Thức ăn nhẹ bổ dưỡng
Chương trình thể dục
Chương trình Youth Voice/ Activities
Chương trình STEAM: Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật, Toán

Muốn biết thêm chi tiết và/hoặc lệ phí, xin gọi cho cô Amy Nguyen ở số
(714) 898-8389 ext. 3621 hoặc amynguyen@wsdk8.us

