Giới thiệu
Trung Tâm Giáo
Dục Ấu Nhi
(ECEC) phục vụ
trẻ em tuổi vườn
trẻ cư ngụ trong
vùng thuộc Học
Khu Garden
Grove và cung cấp phương tiện cho
một chương trình giáo dục chất lượng
cao, bồi dưỡng cho sự phát triển kỹ
năng giao tiếp, hướng nghiệp, giao
xúc, và học tập trong môi trường an
toàn và bổ ích. Chương trình của
chúng tôi chú trọng vào việc chuẩn bị
cho học sinh thành những người học
hỏi thành công khi trẻ chuyển lên
mẫu giáo và cao hơn.

Tôn Chỉ
Chúng tôi có bổn phận đào tạo học
sinh thành công và trở thành những
công dân thành đạt, có trách nghiệm
đóng góp và làm hưng thịnh một xã
hội đa dạng.

Nhiệm Vụ
Để bảo đảm cho học sinh đạt được
thành công, chúng tôi sẽ trang bị cho
các em những kinh nghiệm học tập
dồi dào nhằm khuyến khích học sinh
đạt kỳ vọng cao.

Giờ mở cửa
& Địa điểm liên lạc
Sharla Staab, Hiệu trưởng
Deborah Nelson, Thư ký

Carver Campus
Ph: 714-663-6177
Fax: 714-663-6428

Heritage Campus
Ph: 714-663-6108
Fax: 714-663-6032

11150 Santa Rosalia St.
Stanton, CA 90680

426 S. Andres Pl.
Santa Ana, CA 92704

Văn phòng ECEC mở cửa từ
7:30 A.M.—4:00 P.M mỗi ngày

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
Lan Quoc Nguyen
Chủ Tịch

Bob Harden
Phó Chủ Tịch

Walter Muneton
Dina L. Nguyen
Teri Rocco
Gabriela Mafi, Ed.D.,
Học Khu Trưởng

Garden Grove USD
10331 Stanford Ave.
Garden Grove, CA 92840
714-663-6000

Giáo dục Đặc biệt
Dành cho trẻ em tuổi vườn trẻ hợp lệ
cho giáo dục đặc biệt và có một
chương trình giáo dục cá biệt (IEP),
GGUSD cung cấp một chuỗi toàn bộ
các chương trình và các phục vụ liên
hệ nhằm hỗ trợ trẻ trong phần hội
nhập chính và chương trình giảng dạy
trong môi trường ít hạn chế nhất. Các
phục bao gồm, nhưng không giới hạn
sau:


Luyện Nói và Ngôn ngữ



Liệu pháp chức năng



Trị lieu thể năng



Thể dục thích ứng



Chấn chỉnh hành vi



Lớp giảng dạy chuyên biệt

Xin liên lạc với văn phòng hoặc cán sự
riêng của con em nếu quý vị cần thêm tin
tức.

Các chương trình
Trung tâm Giáo dục Ấu nhi ECEC là
ngôi nhà cho nhiều dạng chương trình
vườn trẻ nhằm đáp ứng các nhu cầu
của học sinh và gia đình, bao gồm:


Head Start



State Preschool



Boys & Girls Club Preschool and
Childcare

Nguồn hỗ Trợ
OC Head Start
714-241-8920
Clinton Corner
State Preschool
714-663-6298
Comfort Connection
Regional Center, OC
714-558-5400
Boys & Girls Club
714-719-1648

Tham quan trường
Nếu quý vị muốn thăm một trong các
trường quý vị có thể xin hẹn một buổi
tham quan với trường với Hiệu trưởng.
Các cuộc tham quan thường được đề xuất
vào các buổi sáng thứ Sáu hoặc các buổi
chiều và thường kéo dài khoảng 30 phút.
Xin vui lòng gọi Sharla Staab, Hiệu
trưởng, tại 714-663-6177 để lấy hẹn
tham quan.

Stanton Family
Resource Center
714-379-0129

