Prepare your child for
a lifetime love of
learning and

educational
success!
Enroll your child at

Maryvale’s Early
Education Center

the

journey
begins
here
Maryvale is a
Catholic Faith Based
organization.

Our Infant through Preschool program:
>
Inclusive Curriculum:
Language and Literacy
Technology
Creative Arts & Expression
Educational Field Trips
Physical Development & Health

Mathematics
Science
Social Studies
Hands On Learning
Socialization

We welcome and
respect children
and families of all
denominations.
Maryvale is committed
to our Mission and
Vincentian Core Values.

>

Safe & Nurturing Classroom Environment

>

Low ratios for more individualized instruction

>

Nutritious Meals & Snacks provided daily

>

California State Preschool Program – free preschool for families that qualify

>

Focus on the family with regularly planned activities for the family

>

Integration of the Vincentian Core Values –

Respect, Compassionate Service, Simplicity, Advocacy for the Poor, Inventiveness to Infinity

>

Two campus locations to choose from to better meet the needs of your family

rosemead
7600 east graves avenue
rosemead, california 91770
(626) 537-3311
license# 191500469

duarte

2502 east huntington drive
duarte, california 91010
(626) 357-1514
license# 198016248

EARLY EDUCATION CENTER

为孩子做好一生热爱学习和教育成功的准备！
让您的孩子加入Maryvale
早教中心

旅程从这里开始

我们从幼儿至学前班的项目：

> 全面的课程安排：
数学
语言和文字
科学
技术
社会研究
创造性艺术和表达
动手实践学习
寓教于乐的郊游
社交
身体发展和健康
> 安全和有助于成长的课堂环境
> 较低的儿童和成人比例，更加独立化的指导
> 每天提供营养餐和零食
> 加州学前项目——为具备资格的家庭提供免费的学前教育
> 注重亲情，定期组织家庭活动
> 遣使会核心价值的整合——
> 尊重，爱心服务，真诚，救济穷人，对创造力的无限追求
> 两个学区，可以根据家庭需要选择更合适的校区

rosemead
7600 east graves avenue
rosemead, california 91770
(626) 537-3311
license# 191500469

duarte

2502 east huntington drive
duarte, california 91010
(626) 357-1514
license# 198016248

Maryvale是一个基于天主
教信仰的组织。
我们欢迎和尊重来自各种教
派的学生和家长。
Maryvale致力于完成我们
的使命和遣使会核心价值。

Trang bị cho con quý vị một cuộc sống yêu thích học
tập và thành công trong giáo dục!
Ghi danh cho con quý vị
tại Trung tâm Giáo dục
Sớm của Maryvale
Chương trình mầm non dành cho trẻ của chúng tôi:

>

Chương trình giảng dạy bao gồm:
Ngôn ngữ và Đọc viết
Công nghệ
Nghệ thuật Sáng tạo & Thể hiện
Chuyến đi Học tập Thực tế
Phát triển Thể chất & Sức khỏe

Hành
trình Bắt
đầu Từ
đây

Toán
Khoa học
Khoa học Xã hội
Lý thuyết đi kèm với Thực hành
Xã hội hóa

Môi trường Lớp học An toàn & Được chăm sóc tốt
Tỉ lệ học sinh thấp giúp có thêm nhiều hướng dẫn cho cá nhân
Bữa ăn chính & Ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng được cung cấp hàng ngày
Chương trình Mẫu giáo của Bang California - chương trình mẫu giáo miễn
phí cho những gia đình hội đủ điều kiện
> Tập trung vào gia đình có các hoạt động được lên kế hoạch thường xuyên cho mình
> Tích hợp những Giá trị Cốt lõi của dòng tu Thiên chúa giáo La Mã
Tôn trọng, Dịch vụ Tận tâm, Thuận tiện, Ủng hộ cho trẻ em Nghèo, Sáng tạo và Hơn thế nữa
> Hai địa điểm học xá để thỏa mãn tốt hơn nhu cầu lựa chọn của gia đình quý vị
>
>
>
>
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EARLY EDUCATION CENTER

Maryvale là một tổ chức Dựa
trên Đức tin Công giáo
Chúng tôi chào đón và tôn
trọng trẻ em và gia đình của
tất cả các giáo phái.
Maryvale cam kết Nhiệm vụ
và những Giá trị Cốt lõi của
dòng tu Thiên chúa La Mã
của chúng tôi.

