WICHITA
PUBLIC SCHOOLS

2020-21 Pre-Registration for Pre-K
If you have a child that will be 4 years old by August 31, 2020, they may be eligible for FREE
half-day Pre-K. This year our enrollment will be done online!
Please go to our website to fill out the interest form. The link to the form is
https://www.usd259.org/Page/4172. Once the interest form has been processed, you will receive
notification of your next step. The school selection may change based upon availability.
If you do not have access to the internet, you may come to
Dunbar Support Center, 923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 for additional help.
Walk-ins are welcome! We are available between 8:30am – 3:30pm Monday through Friday.
Please bring your child with you along with their birth verification
(Birth Certificate, Passport, or Birth Confirmation from the hospital).
Please pass this information on to your friends, relatives, and neighbors.
For questions, please call (316) 866-8037 or (316) 866-8038.
**********************************************************************************

WICHITA
PUBLIC SCHOOLS

Pre-Matrícula para Pre-Kínder 2020-21
¡Si tiene un hijo que tendrá 4 años de edad para el 31 de agosto de 2020, puede ser
elegible para asistir a Pre-K de medio día GRATIS! ¡Este año nuestra inscripción se hará
en línea!
Por favor, vaya a nuestro sitio web para llenar el formulario de interés. El enlace al
formulario es https://www.usd259.org/Page/4172 . Una vez que el formulario de
interés haya sido procesado, recibirá una notificación de su próximo paso. La selección
de la escuela puede cambiar según la disponibilidad.
Si no tiene acceso al Internet, puede venir a
Dunbar Support Center, 923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 para recibir ayuda
adicional.
¡Las personas sin cita son bienvenidas! Estamos disponibles entre las 8:30am y las
3:30pm de lunes a viernes. Por favor, traiga a su hijo con usted junto con su verificación
de nacimiento
(Certificado de nacimiento, pasaporte o confirmación de nacimiento del hospital).
Por favor, pase esta información a sus amigos, parientes y vecinos.
Si tiene preguntas, por favor llame al (316) 866-8037 o al (316) 866-8038.

WICHITA
PUBLIC SCHOOLS

Năm học 2020-2021: Đăng Ký Trước cho Lớp Pre-K
Nếu con quý vị được 4 tuổi trước ngày 31 tháng 8 năm 2020, chúng có thể đủ điều kiện học MIỄN
PHÍ nửa ngày Pre-K. Năm nay việc đăng ký nhập học của chúng tôi sẽ được thực hiện trực tuyến!
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để điền vào mẫu đơn quan tâm. Đường dẫn để điền đơn
là https://www.usd259.org/Page/4172. Khi đơn được xử lý, quý vị sẽ nhận được thông báo về bước
tiếp theo. Việc lựa chọn trường học có thể thay đổi dựa trên số chỗ sẵn có.
Nếu quý vị không truy cập internet được, quý vị có thể đến Dunbar Support Center (Trung tâm hỗ
trợ Dunbar), 923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 để được trợ giúp thêm. Quý vị có thể đến mà
không cần đặt hẹn trước! Chúng tôi làm việc từ 8:30 sáng - 3:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vui
lòng đưa con mình đi cùng với các giấy tờ xác minh ngày sanh của chúng (Giấy khai sinh, Hộ chiếu
hoặc Giấy xác nhận khai sinh từ bệnh viện).
Vui lòng chuyển thông tin này cho bạn bè, người thân và hàng xóm của quý vị.
Nếu có câu hỏi gì, vui lòng gọi (316) 866-8037 hoặc (316) 866-8038.
**********************************************************************************
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