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THÀNH PHỐ GARDEN GROVE MỞ LỚP HỌC CHO CÁC EM PRESCHOOL  

QUA HỆ THỐNG LỰA CHỌN XỔ SỐ (LOTTERY) 
 

Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành phố Garden Grove giới thiệu chương trình Preschool ‘Kare 

Bears’ niên khoá Mùa Thu/Mùa Đông 2020 cho các em nhỏ từ 3-4 tuổi, nhằm giúp các em có 

chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo.  Các lớp sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Bảy, 

2020, lúc 6:00 giờ chiều.  Để đủ điều kiện, trẻ em phải biết tự đi vệ sinh và đủ 3 tuổi trước ngày 

1 tháng Chín năm 2020. Việc đăng ký ghi danh sẽ qua hệ thống xổ số trực tiếp, được đặt tại 

Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, tại 11300 Stanford Avenue.    

 Người tham dự phải đeo khẩu trang (mask) và giữ khoảng cách xã hội (social distancing.)  

Chỉ có một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp mỗi gia đình có thể tham dự.  Trẻ em 

không được tham dự.           

 Việc đăng ký xổ số (lottery registration) chỉ dành cho cư dân Garden Grove, cần mang 

theo giấy khai sinh của con em và hai trong số các giấy tờ sau đây để chứng minh địa chỉ:     

hóa đơn điện nước gas hiện tại; bằng lái xe hợp lệ hoặc giấy tờ tùy thân; hợp đồng thế chấp 

hoặc cho thuê hiện tại; hoặc giấy tờ thuế đất.       

 Chi phí của 17 tuần đầu tiên, từ Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 đến Thứ Ba, ngày 15 tháng 12, 

là $341. Thanh toán lúc đăng ký khóa học.         

 Các buổi học diễn ra vào mỗi Thứ Ba và Thứ Năm, từ 8:30 sáng đến 11:30 trưa, tại Edgar 

Park, tọa lạc tại địa chỉ 12781 Topaz Street. 
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Các chương trình này nhằm giúp cho các em bé có sự chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo, 

sẽ tập cho các em làm quen với những trò chơi giúp cho sự phát triển của các em.  Các buổi học 

cũng cần có người lớn (cha hoặc mẹ) cùng tham gia. 

 Nếu có thắc mắc, xin liên lạc về Ban Phục Vụ Cộng Đồng của Thành phố, số điện thoại 

(714) 741-5200.               
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