
Nguồn thông tin đăng ký cho vườn trẻ ở Hạt Santa Clara

Nguồn thông tin về Dịch vụ giữ
trẻ và Chương trình Giới thiệu

Trang web thông tin đăng ký
đi vườn trẻ trong Hạt

Chiến dịch Con Đường Thành Công, với sự hỗ trợ của Tổ chức Morgan Family Foundation, muốn 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích lâu dài của việc đi vườn trẻ. Mục tiêu của chiến dịch này 
là tăng cường số lượng trẻ em trong Vườn trẻ, Mẫu giáo Chuyển tiếp và Mẫu giáo được chính phủ tài 
trợ. Cùng với các học khu và các đối tác trong giáo dục mầm non, chúng tôi đảm bảo rằng mọi trẻ em 
trong Hạt của chúng tôi đều có một nền tảng vững chắc để thành công trong cuộc sống.

Thành công khởi đầu từ tuổi nhỏ
Não bộ của trẻ em sẽ phát triển được 90% trước khi các em trở thành 
5 tuổi. Khi trẻ em đăng ký và đi vườn trẻ đều đặn, các em sẽ xây dựng 
một nền tảng vững chắc dẫn đến các tác động tích cực lâu dài.

Phát triển các kỹ năng nhận 
thức, giao tiếp và cảm xúc 
quan trọng cho việc học 

trong tương lai

Có nhiều khả năng 
biết đọc thành thạo 
vào cuối năm học 

lớp 3

Có nhiều khả năng 
vào đại học

Có nhiều khả năng 
gia tăng thu nhập 

lâu dài

Tìm các chương trình giữ trẻ và vườn trẻ được cấp 
phép, chất lượng và an toàn ở Hạt Santa Clara
• Điện thoại: 669-212-KIDS (5437)
• Email: childcarescc@sccoe.org
• Cổng thông tin về chương trình giữ trẻ trong 

Hạt Santa Clara: www.childcarescc.org
• Quý vị có phải là người giữ trẻ được cấp phép 

không? Hãy email ccportal@sccoe.org để mở tài 
khoản miễn phí và bắt đầu nhận thông tin về các 
gia đình đang tìm dịch vụ giữ trẻ.

 Tìm hiểu về tầm quan trọng của việc đi học và 
vườn trẻ 

 Hiểu sự khác biệt giữa vườn trẻ, Mẫu giáo Chuyển 
tiếp và Mẫu giáo

 Tìm trang web đăng ký nhập học của mỗi học khu
 Tìm nguồn thông tin trong cộng đồng và y tế cho 

việc nhập học
• Trang web:

www.sccoe.org/resources/early-learning-
enrollment

CON ĐƯỜNG
THÀNH CÔNG
Đăng ký. Tham gia. Học tập.

www.sccoe.org/resources/early-learning-enrollment



