
 

  

Mạng lưới cho chương trình khai tâm trẻ thơ ấu trong vùng Vermilion  

(Vermilion Parish Early Childhood Network) 

Bright Beginnings Learning Center    Kiddie Land Learning Center 

Sam’s Kids Safari & Sam’s Kid Safari Preschool and Aftercare       Mommy’s Helping Hand Inc. 

United Way Abbeville Early Learning Center 

St. Mary/Vermilion Community Action Agency –Head Start Programs- Sites include Precious Moments, Country Bears, Honey 
Bears, and Little Einstein 

Vermilion Parish School Board – School sites include:  Cecil Picard, Indian Bayou, Meaux, Kaplan, LeBlanc, Eaton Park, 
Dozier, Forked Island/E Broussard, Jesse Owens, and Seventh Ward Elementary Schools 

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc:  Lola Vallaire-Thomas      Số văn phòng: (337) 740 – 5905       Email: early.learning@vpsb.net 

 

2019 – 2020 Vùng Vermilion 
Pre-Kindergarten Enrollment Support Meeting 

Buổi Họp Nhằm Ủng Hộ Cho Buổi Ghi Danh Của Mầm Non Pre-K  
 

Mỗi trường tiểu học của giáo xứ Vermilion có một đêm được chỉ định. Nếu quý vị không thể đi họp đêm trường quý vị chọn, 
thì quý vị sẽ có cơ hội tham dự buổi họp đêm hoặc buổi buổi họp sáng trong danh sách này. 

 
Trường Ngày Thời Gian 

Địa Điểm 
Cecil Picard Elementary Thứ ba, ngày 12, tháng 2  

 
5:30 chiều – 6:30 chiều 

Vermilion Public Library 
Địa Điểm: Abbeville Thư viện  

405 E St. Victor St. 

Meaux Elementary/Indian Bayou Elementary 
 

Thứ năm, ngày 14, tháng 2 

Kaplan Elementary Thứ hai, ngày 18, tháng 2 
Dozier/Seventh Ward Thứ năm, ngày 21, tháng 2 
LeBlanc Elementary Thứ ba, ngày 26, tháng 2 

Xin mời toàn thể quí vị Thứ ba, ngày 26, tháng 2 10:30 sáng – 11:30 sáng 
Vermilion Public Library(Abbeville Branch) 
Địa Điểm: Abbeville Thư viện         

405 E St. Victor St. 

Xin mời toàn thể quí vị Thứ tư, ngày 27, tháng 2 

Forked Island/Jesse Owens Thứ ba, ngày 19, tháng 2 5:30 chiều – 6:30 chiều 
Địa Điểm: Phòng giáo dục vùng Vermilion  

(Vermilion Parish School Board) 
Phòng: Charles Campbell –Board Room 

Eaton Park Elementary Thứ tư, ngày 20, tháng 2 

Những yêu cầu của lớp mầm non (Pre-K) và quá trình đăng ký đã thay đổi để đáp ứng các ủy nhiệm mới của nhà nước! 

Vì thế những buổi họp nhằm ủng hộ cho buổi ghi danh của lớp mầm non (Pre-K) được tổ chức để mời tất cả quí vị trong 
vùng Vermilion, những quí vị cần sự giúp đỡ hoàn thành mẫu đơn ghi danh sơ bộ và tìm hiểu quá trình ghi danh mới hoạt 
động như thế nào cho chương trình tại trường chúng tôi. 

Tại cuộc họp này, phụ huynh sẽ được nhận mẫu đơn sơ bộ và họ sẽ có người hướng dẫn chương trình giúp họ hoàn thành đơn 
đăng ký sơ bộ. Danh sách các tài liệu cần thiết cũng sẽ được cung cấp cho phụ huynh để hoàn thành việc đăng ký và những 
người tham dự sẽ có mặt ở đó để xem lại với tất cả những người tham dự. 

Cuộc họp này sẽ giúp các gia đình chuẩn bị cho ghi danh lớp mầm non (Pre-K Round-Up) với tất cả các giấy tờ cần thiết để 
đăng ký có thể được hoàn thành vào tháng 3. Một danh sách các ngày ghi danh lớp mầm non (Pre-K Round-Up) sẽ được 
cung cấp cho những người tham gia trong cuộc họp. 

Xin nhớ, với các yêu cầu mẫu đơn phải được hoàn thành với tất cả các tài liệu đính kèm trước khi được chấp nhận đạt tiêu 
chuẩn tham gia vào chương trình này. 

 Những hội viên của chương trình thời thơ ấu được liệt kê dưới đây, có thể sẽ có đại diện có mặt tại các cuộc họp phụ huynh 
và họ có thể cung cấp thêm thông tin về tuyển sinh với các chương trình của họ. 

Con cái không cần có mặt tại các buổi họp này! 

 

 

 

 
 


