
Preschool Registration 
2021-2022 

 
 

 

Registraciónde Preescolar 
2021-2022 

 

 

 

 

When:  Begins April 22, 2021 
Time:  8:00 am– 12:00pm 
Location: 3907 Rosemead Blvd. Suite 150, Rosemead, CA 91770 

Rosemead School District offers both full and part day programs for fully potty-trained  
4 and 3 year-old children (Child must turn 3 by Sept. 1, 2021). 

 
Please bring the following documents to determine if your family is eligible for the State Preschool Program: 

• Child’s birth certificate 
• Proof of income for the family (pay stubs for the previous month before application date) 
• Immunization record (yellow card) 
• Address verification 
• Forms CD 9600 (this form is available in English, Spanish, Chinese, and Vietnamese on the Rosemead 

School District Web site http://www.rosemead.k12.ca.us and in the Child Development Office. 

 
Completing the CD9600 application does not guarantee enrollment in the State Preschool Program.  You will 
be notified within 30 days of completing the CD9600 of your eligibility status.  

Cuando:  Comienza 22 de Abril 2021 
Hora:  8:00 am– 12:00pm 
Lugar:    3907 Rosemead Blvd. Suite 150, Rosemead, CA 91770 

El Distrito Escolar de Rosemead ofrece ambos programas de tiempo completo y parcial para los  
niños de 4 y 3 años que sepan usar el baño (Niños deben tener 3 para el 1 de Sept.2021). 

 
Por favor de traer los siguientes documentos para determinar si su familia es elegible  

para el Programa Preescolar Estatal: 

• Acta de Nacimiento  
• Prueba de ingresos para la familia (talones de pago del mes de Marzo) 
• Cartilla de Vacunación (tarjeta amarilla) 
• Verificación de domicilio 
• Formas CD 9600 (esta forma está disponible en Inglés, Español, Chino y Vietnamita en el sitio Web del 

Distrito Escolar de Rosemead http://www.rosemead.k12.ca.us  y en la Oficina de Desarrollo del Niño. 

 
Completando la aplicación CD9600  no garantiza la inscripción en el Programa Preescolar Estatal.  Usted será 
notificado dentro de 30 días de completar el CD9600 del estatus de su elegibilidad.  
 

 



Đăng Ký Lớp Mẫu Giáo 
2021-2022 

 

  

學前班註冊 
2021-2022 

 
 

Khi nào:  Bat dau 22 tháng Tư, 2021 
Thời Gian: 8:00 sáng -  12:00 trưa 
Địa điểm: 3907 Rosemead Blvd. Suite 150, Rosemead, CA 91770 

Phòng Giáo Dục Rosemead có  cả chương trình cả ngày và  nửa ngày  cho trẻ 4 và 3 
tuổi đã được  dạy đi vệ sinh (trẻ phải đủ 3 tuổi vào ngày 1 tháng Chín, 2020). 

 
Đề nghị đem theo các giấy tờ sau để xác định xem liệu gia đình quý vị có hội đủ tiểu  

chuẩn cho Chương Trình Mẫu Giáo Bang: 
• Giấy khai sinh của trẻ 
• Chứng minh thu nhập của gia đình (cuống lương của tháng Ba) 
• Sổ tiêm chủng chích ngừa (thẻ vàng) 
• Xác nhận địa chỉ 
• Mẫu Đơn CD 9600 (biểu mẫu này có cả bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, và tiếng Việt 

trên Website của Phòng Giáo Dục Rosemead http://www.rosemead.k12.ca.us  và ở Văn Phòng Phát 
Triển Trẻ. 

 
Đơn CD9600 đã điền  không  đảm bảo việc nhập học vào Chương Trình Mẫu Giáo Bang.  Quý vị sẽ được thông 
báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn CD9600 về tình trạng hội đủ tiêu chuẩn của quý vị.  

 

 

柔絲蜜學區提供全日和 半日課程給 4 歲和 3 歲可以自行上廁所的兒童 

 (兒童必須在 2021年 9 月 1日滿三歲). 

 
請攜帶下列文件以確定您的家庭是否符合州立學前教育的資格：  

• 兒童的出生證明 

• 家庭的收入證明 (三月份的工資單) 

• 疫苗注射記錄 (黃卡) 

• 地址證明 

• CD 9600 表格 (在柔絲蜜學區的網頁有此表格的英文，西班牙語，中文，和越南文版本) 

http://www.rosemead.k12.ca.us  以及在兒童啟發部辦公室可以取得。 

 

完成 CD9600 申請表並不保證可以登記在州立學前班的課程。在完成 CD9600表格的 30天內將會通知您是

否符合資格。 

何時:  2021 年 4 月 22 日 

時間: 8:00 am– 12:00pm 

地點: 3907 Rosemead Blvd. Suite 150, Rosemead, CA 91770 

http://www.rosemead.k12.ca.us/
http://www.rosemead.k12.ca.us/

