
MARCH 11, 2017 
10:00AM – 1:00PM
EDUCARE SILICON VALLEY
1399 SANTEE DRIVE, SAN JOSE

EARLY LEARNING EXPO
EXPO DE APRENDIZAJE INFANTIL 
TRIỂN LÃM EARLY LEARNING

Families with children ages 0 to 5 are welcome!



MIỄN PHÍ kiểm tra thị lực, nha khoa và giáo dục cho con của quý vị. 
Đặt hẹn để chích ngừa & kiểm tra thể lực! MIỄN PHÍ  ĂN TRƯA! QUÀ 
TẶNG khi ghi danh lớp Mẫu Giáo & Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) 
trong ngày! Các hoạt động nghệ thuật và thủ công VUI NHỘN!

Các trẻ em sẽ tròn 5 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng 9 có 
thể ghi danh học Mẫu Giáo! Các trẻ em sẽ tròn 5 tuổi giữa ngày 2 
tháng 9 và 2 tháng 12 có thể ghi danh học Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp (TK)!

FREE vision, dental and educational screenings for your child. Schedule your 
child's appointment for immunizations & physical! FREE lunch! 
GIVEAWAYS for same day registration into TK or Kinder! FUN arts and cra�s!

Children turning 5 on or before September 1 can register for Kindergarten! 
Children turning 5 between September 2 and December 2 can register for 
Transitional Kinder (TK)! 

Examinaciones GRATUITAS para lo académico, dental, y de la vista para 
su hijo/a. Haga la cita de su hijo/a para las vacunas y el físico! Almuerzo 
GRATIS ! REGALOS para las familias  que se matriculen ese mismo día 
en Kínder o Kínder Transicional! Manualidades y arte DIVERTIDO!

¡Los niños que cumplan 5 años antes del 1 de septiembre pueden 
inscribirse para el Kínder! Los niños que cumplan 5 años entre el 2 
de septiembre y el 2 de diciembre pueden inscribirse en Kínder 
Transicional (TK)!

645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112

For more information, please contact 
Sandra Mendoza at (408) 283-6039.


