
Trường học Thành phố North Kansas
Trung tâm Giáo dục sớm
Vui chơi. Phát triển. Học tập.

Đăng ký học Mẫu giáo Có trả Học phí

Lớp học hỗn hợp các 
độ tuổi trong Dự án 
Construct Framework 
Các lớp học sẽ có tối đa 20 trẻ 
mẫu giáo với một giáo viên 
có chứng chỉ và một trợ giảng 
trong từng lớp học.

Yêu cầu 
Học sinh mẫu giáo phải 
đủ 3 hoặc 4 tuổi vào hoặc 
trước ngày 31 tháng 7 
năm 2021 và không đủ 
điều kiện mẫu giáo để 
tham gia đăng ký Mùa 
xuân.

Chuyên chở 
Phương tiện chuyên chở sẽ 
không được cung cấp cho 
trẻ mẫu giáo trong các lớp 
học có trả học phí.

Lịch và Giờ giấc
Các lớp học trả học phí sẽ 
mở cửa từ 6:45 sáng đến 
6:00 chiều và theo Lịch Học 
của các Trường NKC.

Thông tin về chương trình mùa  
hè sẽ được công bố vào năm 2022.

Đăng ký bắt đầu từ 
Ngày 23 tháng 3
Đăng ký bắt đầu từ 7:00 sáng 
ngày 23 tháng 3 năm 2021 
thông qua Cổng thông tin 
Phụ huynh.

Các gia đình sẽ được ghi danh theo 
cơ sở đến trước phục vụ trước.

Thông tin Học phí

Học phí cho 40 đợt mở đăng 
ký cho cộng đồng là 300 USD 
mỗi tuần.

Học phí cho 40 đợt mở đăng 
ký cho nhân viên là 225 USD 
mỗi tuần.

Những ngày quan trọng
Ngày 23 tháng 3-Mở đợt đăng ký Mùa xuân 
cho Cộng đồng của Trường học NKC và nhân 
viên của Trường học NKC cũng là cư dân.
Ngày 20 tháng 4-Mở đăng ký có trả phí cho 
nhân viên không sống trong phạm vi của các 
Trường NKC. Nếu các điểm dành cho nhân 
viên đã kín chỗ, các gia đình sẽ được đưa vào 
danh sách chờ.
Ngày 7 tháng 6-Các điểm có trả phí  
dành cho nhân viên mở cửa cho  
các thành viên cộng đồng theo  
mức giá của cộng đồng, bắt đầu  
từ những người trong danh sách chờ.

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của chúng tôi 
www.nkcschools.org/earlyeducation • (816) 321-5250
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