2021-22 öğretim yılı için
Okul Öncesi Eğitime katılın!
Kreşten önce Okul Öncesi Eğitimin son yıllarındaki Montgomery County çocukları için. Çocuk 30
Eylül 2021 tarihi itibariyle veya Kreşler için bölge okulu kayıt tarihinde 4 yaşına girmiş olmalıdır.

Okul Öncesi eğitime katılan aileler şu sosyal yardımları ÜCRETSİZ
olarak alacaktır:
1.	Posta yoluyla ev adresinize gönderilecek
olan özel olarak seçilmiş Ayın Kitabı.
2.

 ocuğunuzun evde öğrenmeye devam etmesine
Ç
yardımcı olacak eğlenceli faaliyetler içeren aylık
Oyun Kutusu.

3.

 ocuğunuza gönderilen aylık posta kartı. Posta kartları
Ç
Kreşe hazırlık için ipuçları, ebeveynler için ipuçları ve
çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz eğlenceli öğrenim
faaliyetleri içerir.

4.

 kul Öncesi Eğitimin bir parçası olduğunuzu göstermek için bir
O
adet ebeveyn ve bir adet çocuk için olmak üzere Okul Öncesi
Eğitim Tişörtleri!

5.

 ocuğunuz 5 yaşına girdiğinde ev adresinize posta yoluyla
Ç
gönderilecek olan doğum günü kartı! Doğum günü kartı,
UDF'de kullanabileceğiniz bir adet ücretsiz dondurma kuponu
ve Boonshoft Keşif Müzesi'ne tek seferlik aile giriş kartı (altı
kişilik) içerir!

6.

 reş için hazırlık ipuçları ve ebeveynler için ipuçları içeren
K
haftalık kısa mesajlar.

7.

 ocuğunuz ücretsiz Okul Öncesi eğitim hakkına sahip değilse
Ç
Okul Ücreti Yardımı.

8.	STAR Katılım Programı Dayton Şehrinde veya Dayton
Devlet Okulları Bölgesinde yaşayan aileler STAR Katılım
programımıza katılabilir ve çocuğun planlanan okul günlerinin
%90'ına veya daha fazlasına geldiği her ay için 25 ABD doları
alır.
Okul Öncesi Eğitim 4 yaşından büyük çocukların Kreş için
hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş kar amacı
gütmeyen bir organizasyondur ve Montgomery County, Dayton
Şehri ve yerel hayırseverler tarafından finanse edilmektedir.
Başvurmak için PreschoolPromise.org
adresini ziyaret edin veya Okul Öncesi Eğitim
Sağlayıcınızın bir bülten imzalayarak bizimle
bilgi paylaşmasına izin verin.
Uygunluk gerekliliklerini görmek ve daha fazla
bilgi edinmek için PreschoolPromise.org
adresini ziyaret edin.

Okul Öncesi
Eğitim hizmetinde
yalnızca çocuklarını
bu bölgelerdeki
katılımcı Okul Öncesi
Eğitim sağlayıcılara
gönderen
Montgomery
County sakinleri
faydalanabilir.
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Web sitemizdeki listemize göz atın: PreschoolPromise.org.

