
FVSD State Preschool 
A State funded preschool for income eligible families 

We have space available for the 2023/2024 School Year! 
 

State Preschool offers two sessions for 3 year olds (3 by December 1); Monday – 
Friday, 8:30am-11:30pm or 12:30pm-3:30pm, with spots available at  

Tamura State Preschool, 17340 Santa Suzanne, Fountain Valley. 
 

 
 

The State Preschool follows the school year calendar for the Fountain Valley School District.   
 
 

The application process FOR 2023/2024: 
1. Starting May 1, 2023 Eligibility Questionnaire forms will be accepted for new 

families. We will fill spots according to need until all are filled (Four year olds 
first, then three year olds). The forms are available at 9625 Warner Ave, 
Fountain Valley, 92708. FORMS ARE NOT ACCEPTED BEFORE May 1, 2023.  

 
2. Once you have filled out a State Preschool Eligibility Request Form you will 

be contacted via email to make an appointment for July 2023 to complete the 
State application with all required documentation.  
 
 
*To qualify parents must present the following at their appointment: 

-Proof of residence in the Fountain Valley School District (we will accept 
families outside of our district after August 1st)  
-Proof of current total family income (1 consecutive month of payroll 
check stubs/income needed) 
-Proof of birth for all children in the family under 18 years old 
 

 *Appointments will be in July 2023 
 
 
 

 
Visit http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html for more information 

 
 

http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html


FVSD State Preschool 
 

 حضانة ممولة من الدولة للعائالت المؤھلة للدخل
3202/4202لدینا مساحة متاحة للعام الدراسي  ! 

 8:30 الجمعة، -االثنین  )؛سبتمبر 1بحلول  4سنوات ( 4تقدم المدرسة التمھیدیة الحكومیة حصتین لألطفال بعمر 
مع توافر أماكن في مساًء، 3:30 -مساًء  3012:مساًء أو  11:30 -صباًحا   

Tamura State Preschool, 17340 Santa Suzanne, Fountain Valley. 
 

صباًحا إلى  8:30من  الجمعة،نقدم جلستین من االثنین إلى  )،سبتمبر 1بحلول  3سنوات ( 3بالنسبة لألطفال بعمر 
توفر األماكن فيمع  مساًء، 3:30ظھًرا إلى  12:30صباًحا ومن  11:30  

 
 

 2023/2024عملیة التقدیم لعام 
، سیتم قبول نماذج استبیان األھلیة للعائالت الجدیدة. سنمأل األماكن حسب  2023مایو  1اعتباًرا من .1     

 Warner 9625 ثم ثالث سنوات). النماذج متوفرة في أوالً،الحاجة حتى یتم ملئھا جمیعًا (أربع سنوات 
Ave, Fountain Valley, 92708.  

  .2023مایو  1یتم قبول النماذج قبل  نل
 

بمجرد أن تمأل نموذج طلب أھلیة الوالیة لمرحلة ما قبل المدرسة ، سیتم االتصال بك عبر البرید   .2
 .إلكمال طلب الوالیة مع جمیع الوثائق المطلوبة 2023اإللكتروني لتحدید موعد في یولیو 

 
 :تقدیم ما یلي في موعدھمیجب على اآلباء المؤھلین  *
(سنقبل العائالت خارج  Fountain Valley School Districtإثبات اإلقامة في منطقة مدارس  -

  منطقتنا بعد األول من أغسطس)
دلیل على إجمالي دخل األسرة الحالي (مطلوب شھر واحد متتالي من كشوف الرواتب / الدخل  -

 المطلوب)
 عاًما 18ألسرة الذین تقل أعمارھم عن إثبات میالد لجمیع أطفال ا -

 
 2023ستكون المواعید في یولیو  * 

 
  http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html


 

FVSD Trường Mầm Non Tiểu Bang 
Trường Mầm Non Tiểu Bang miễn phí cho các gia đình có lợi tức thấp  

 
Chúng tôi còn chỗ cho Năm Học 2023/2024! 

 
 

Đối với con trẻ 3 tuổi (được 3 tuổi vào ngày 1 tháng 12), chúng tôi cung cấp hai phiên học từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng - 11:30 sáng và 12:30 trưa - 3:30 chiều, hiện giờ còn chỗ tại 

khuôn viên trường  
Tamura State Preschool, 17340 Santa Suzanne, Fountain Valley. 

 
 

Trường Mầm Non tuân theo lịch trình năm học của Học khu Fountain Valley. 
 

Thủ tục Đăng Ký CHO 2023/2024: 
 

1. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 Mẫu Đơn Cứu Xét Hội Đủ Điều Kiện cho các gia đình 
mới sẽ được nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận đơn theo nhu cầu chỗ còn trống cho đến khi 
tất cả vị trí được lấp đầy (Trước tiên là 4 tuổi, sau đó là 3 tuổi). Các mẫu đơn sẽ có sẵn tại 
văn phòng ở 9625 Warner Ave, Fountain Valley, 92708. CÁC MẪU ĐƠN SẼ KHÔNG 
ĐƯỢC NHẬN TRƯỚC ngày 1 tháng 5 năm 2023. 
 

2. Khi quý vị đã điền Mẫu Đơn Cứu Xét Hội Đủ Điều Kiện cho Trường Mầm Non Tiểu Bang, 
quý vị sẽ được liên lạc qua email để lấy ngày hẹn vào tháng 7 năm 2023 để hoàn thành đơn 
đăng ký Tiểu Bang với tất cả các giấy tờ chứng minh bắt buộc. 
 
* Để hội đủ điều kiện phụ huynh phải trình bày những điều sau vào ngày hẹn của mình: 
 

- Giấy tờ chứng minh cư trú tại Học Khu Fountain Valley (chúng tôi sẽ  nhận đơn các      
gia đình cư ngụ ngoài phạm vi học khu sau ngày 1 tháng 8) 

- Bằng chứng tổng thu nhập hiện tại của gia đình (cần có cuống phiếu lương / thu 
nhập 1 tháng liên tục) 

- Giấy khai sinh cho tất cả trẻ em trong gia đình dưới 18 tuổi 
  
 

*Các buổi hẹn sẽ có vào Tháng 7, 2023 
 

Ghé trang mạng: http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html để biết thêm chi tiết 
 

http://www.fvsdchildcareprograms.com/state-preschool.html

