Fountain Valley School District

EXTENDED SCHOOL PROGRAM
9625 Warner Avenue
Fountain Valley, CA 92708
(714) 962-4072

Announcing FALL 2018/2019 Registration

On-site before and after school childcare for:
•
•
•
•
•
•
•

Kindergarten, Transitional Kindergarten, Early Entry Kindergarten, and first grade through fifth grade students.
(We will also accept 6th grade students. Please contact the Childcare Programs Office at (714) 962-4072 for
information.)
District supervised program.
All employees hired, screened and trained by the District.
Snacks, crafts and activities included.
Dedicated time to do homework.
Age appropriate activities.
Full –Day care available during Thanksgiving, Winter, Spring and Summer Breaks.

Annual registration fee - $50.00
•

Monthly tuition fees are based on part-time or full-time enrollment, grade level and pick-up time option.
The monthly tuition fees are based on days of operation, therefore, some months may be billed at one half or
three quarters.

Registration packets will be available on our website beginning April 9, 2018 at
www.fvsdchildcareprograms.com. Please remember to bring a Confirmation of Enrollment
slip (Kinder programs or new families only) with you to the Childcare Programs Office with
your registration paperwork. Registration is on a first come, first served basis.

Monthly ESP Tuition Schedule for 2018/2019
BEFORE SCHOOL
All Grades

5 Days:
3 Days:

$125.00
$100.00

AFTER SCHOOL TO 4:30

AFTER SCHOOL TO 6:00

EEK, TK,
K, 1st & 2nd

3, 4 & 5

EEK, TK,
K, 1st & 2nd

3, 4, & 5

$180.00
$145.00

$330.00
$260.00

$275.00
$225.00

$240.00
$180.00

Học Khu Fountain Valley

CHƯƠNG TRÌNH NGOÀI GIỜ HỌC
9625 Warner Avenue
Fountain Valley, CA 92708
(714) 962-4072

Thông Báo Đăng Ký MÙA THU 2018/2019
Giữ trẻ tại trường trước và sau giờ học cho:
•
•
•
•
•
•
•

Mẫu Giáo, Mẫu Giáo Chuyển Tiếp, Mẫu Giáo Sơ Khởi, và các học sinh từ lớp một đến lớp năm. (Chúng tôi
cũng sẽ nhận các học sinh cấp lớp 6. Xin hãy liên lạc với Văn Phòng Chương Trình Giữ Trẻ ở số (714) 962-4072
để biết chi tiết.)
Chương trình được Học Khu giám sát.
Tất cả các nhân viên thu nhận đều được thanh lọc và huấn luyện bởi Học Khu.
Thức ăn nhẹ, thủ công và các sinh hoạt đều được bao gồm.
Dành riêng thời gian để làm bài tập.
Sinh hoạt thích hợp tuỳ theo lứa tuổi.
Sẽ có Giữ Trẻ - Trọn Ngày vào những dịp nghỉ lễ Tạ Ơn, Mùa Đông, Mùa Xuân và Mùa Hè.

Lệ phí đăng ký hàng năm - $50.00
•

Học phí hàng tháng được tính dựa trên đăng ký bán thời gian hoặc toàn thời gian, cấp lớp và thời gian đến
đón. Học phí hàng tháng được tính dựa trên ngày hoạt động, do đó, một vài tháng có thể được lập hoá đơn ở
một nửa hoặc ba phần tư.

Đơn đăng ký sẽ được tải trên mạng của chúng tôi bắt đầu vào 9 tháng 4, 2018 qua
www.fvsdchildcareprograms.com. Xin hãy nhớ mang theo Giấy Xác Nhận Ghi Danh với quý
vị (chỉ riêng với chương trình Mẫu Giáo hoặc những gia đình mới thôi) tới Văn Phòng
Chương Trình Giữ Trẻ kèm với đơn đăng ký. Ưu tiên cho những ai đăng ký sớm.

Học Phí Ấn Định Hàng Tháng của ESP cho 2018/2019
TRƯỚC GIỜ HỌC
Tất cả mọi Lớp

5 Ngày:
3 Ngày:

$125.00
$100.00

SAU GIỜ HỌC ĐẾN 4:30

SAU GIỜ HỌC ĐẾN 6:00

EEK, TK,
K, 1st & 2nd

3, 4 & 5

EEK, TK,
K, 1st & 2nd

3, 4, & 5

$180.00
$145.00

$330.00
$260.00

$275.00
$225.00

$240.00
$180.00

