Kidango Now Operating Half-Day Preschool Sessions at Educare
To serve more children from the
FMSD community, our partner
Educare California at Silicon
Valley, an early learning center
for children ages 0-5 and their
families and caregivers, is
partnering with Kidango to
operate six classrooms and offer
64 new half-day state preschool
slots at Educare. Educare is
located next to Santee
Elementary School in East San
Jose.
The work of Educare and
Kidango aligns closely in providing high-quality early learning services to children who
need it most. Educare serves over 700 children and families each year through its highquality early learning classrooms, family resource center, and other resources and
services. Kidango is the largest provider of preschool in the Bay Area, serving an
impressive 4,000 children each day across more than 50 child care centers. Educare is
excited to expand its networks and resources through this new partnership with Kidango,
and Kidango is excited about tapping into the national Early Learning Network of 25
Educare schools.
Kidango will operate six of the 12 high-quality classrooms at Educare: one infant
classroom (ages 0-18 months), three toddler classrooms (ages 13-36 months), and two
state preschool classrooms (ages 3-5) for a total of 100 students. The half-day sessions
will run in the morning (8 am – 11 am) and afternoon (11:45 am – 2:45 pm), serving 16
students in each half-day classroom. Each classroom will have a low teacher:child ratio to
ensure each child receives individualized attention.
As a community-oriented program, Kidango is partnering with the Santa Clara County
Office of Education (SCCOE), one of Educare’s founding partners. SCCOE will operate
four preschool-aged Head Start classrooms that run full-day (7:30 am – 5:00 pm) and two
single-session state preschool sessions that will run from 8:15 am – 2:15 pm.
In alignment with the high-quality standards at Educare, Kidango and SCCOE are
committed to offering intensive family engagement, data utilization, embedded professional
development and high-quality teaching practices to ensure children are hitting healthy
development milestones and building social-emotional and cognitive skills.
For more information or to enroll your child in our high-quality classrooms, contact Drew
Giles, Director of Educare Programs, at 408-573-4801 / drew.giles@fmsd.org.

Kidango ahora esta ofreciendo clases de medio día en Educare
para los niños en preescolar
Para apoyar a mas niños en la
comunidad de FMSD, nuestro socio
Educare California at Silicon Valley
se ha asociado con Kidango para
manejar seis salones en el
preescolar estatal de Educare. En
estos seis salones se ofrecerán 64
lugares de medio día. Educare es un
centro de aprendizaje para las
familias y los tutores legales que
tienen niños entre las edades de 0-5
años. Educare esta ubicado a
cuestas de la escuela Santee en el
Este de San José.
Educare y Kidango trabajan de
manera similar, ambos proveen servicios de aprendizaje de alta calidad para los niños mas
necesitados. Cada año, Educare provee servicios a mas de 700 niños y familias a través de sus
salones de clase de alta calidad, su centro de recursos, y otros servicios. Kidango es el proveedor
preescolar mas grande del Área de la Bahía. Cada día, a través de sus 50 centros de cuidado,
Kidango le ofrece servicios a 4,000 niños. Educare esta emocionado de ampliar sus redes y
recursos con esta nueva colaboración que tendrá con Kidango, y Kidango esta contento por entrar
a la red de aprendizaje temprano en las 25 escuelas Educare.
Kidango manejará seis de los 12 salones de clase en Educare: un salón será para los niños recién
nacidos de 0-18 meses de edad, tres salones serán para los niños entre 13-36 meses de edad, y
dos salones serán para el preescolar estatal que trabajará con niños entre las edades de 3-5 años
de edad. Así se le brindaran servicios a un total de 100 alumnos. Las sesiones de medio día serán
por la mañana de 8 am – 11 am y por la tarde de 11:45 am - 2:45 pm, con 16 alumnos
matriculados en cada sesión. Para asegurarnos que cada niño reciba atención individualizada,
cada grupo de clase tendrá una proporción baja de niños por maestros.
Kidango es un programa orientado a la comunidad que se asociará con la Secretaria de
Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), uno de los socios
fundadores de Educare. SCCOE operará cuatro salones preescolares de HeadStart en Educare
que tendrán el horario de día completo (7:30 am - 5:00 pm) y además, manejara dos sesiones
preescolares del estado que tendrán el horario de 8:15 am – 2:15 pm.
En alineación con los altos estándares de calidad en Educare, Kidango y SCCOE se
comprometen en ofrecer programas intensivos para la participación de los padres, uso de datos,
capacitación profesional integrada y prácticas de enseñanza de alta calidad para asegurar que los
niños estén logrando sus metas de desarrollo y desarrollando sus habilidades socioemocionales y
cognitivas.
Para mas información o para matricular a su hijo en nuestros programas de alta calidad,
comuníquese con el Director de Programas de Educare, Drew Giles: 408.573.4801 /
drew.giles@fmsd.org.

Kidango hiện đang có lớp Mầm non Nửa ngày tại Educare
Để phục vụ nhiều trẻ em hơn từ
cộng đồng FMSD, đối tác của chúng
tôi Educare California at Silicon
Valley, một trung tâm học tập sớm
dành cho trẻ em từ 0-5 tuổi và gia
đình và người chăm sóc của các em,
đang hợp tác với Kidango để điều
hành sáu lớp học và cung cấp 64
chỗ cho chương trình mầm non
nửa ngày mới tại Educare. Educare
tọa lạc cạnh Trường Tiểu học
Santee ở phía Đông San Jose.
Công việc của Educare và Kidango
liên kết chặt chẽ trong việc cung
cấp các dịch vụ học tập sớm có tiêu chuẩn cao cho các em có nhu cầu cần thiết. Educare phục
vụ hơn 700 trẻ em và gia đình mỗi năm thông qua các lớp học sớm có tiêu chuẩn cao, trung
tâm tài nguyên gia đình cũng như các nguồn thông tin và dịch vụ khác. Kidango là nhà cung
cấp các lớp mầm non lớn nhất trong Vùng vịnh, phục vụ cho 4,000 trẻ em mỗi ngày qua hơn
50 trung tâm chăm sóc trẻ em. Educare vui mừng mở rộng mạng lưới và nguồn lực của mình
thông qua sự hợp tác mới này với Kidango, và Kidango rất hào hứng khi khai thác vào mạng
lưới Early Learning toàn quốc gồm 25 trường học Educare.
Kidango sẽ điều hành sáu trong 12 lớp học tại Educare: một lớp học cho trẻ sơ sinh (từ 0-18
tháng tuổi), ba lớp cho trẻ nhỏ (từ 13-36 tháng tuổi), và hai lớp mầm non của tiểu bang (từ 3-5
tuổi) tổng cộng 100 học sinh. Các buổi học nửa ngày sẽ bắt đầu vào buổi sáng (8:00 sáng –
11:00 sáng) và buổi chiều (11:45 sáng - 2:45 chiều), dạy 16 học sinh trong mỗi lớp học nửa
ngày. Mỗi lớp học sẽ có tỷ lệ giáo viên:học sinh thấp để bảo đảm mỗi trẻ đều nhận được sự chú
ý riêng cho từng cá nhân.
Là một chương trình hướng đến cộng đồng, Kidango đang hợp tác với Văn phòng Giáo dục
Quận hạt Santa Clara (SCCOE), một trong những đối tác sáng lập của Educare. SCCOE sẽ điều
hành bốn lớp Head Start cho lứa tuổi mầm non, học trọn ngày (7:30 sáng – 5:00 chiều) và hai
lớp mầm non riêng của tiểu bang sẽ học từ 8:15 sáng - 2:15 chiều.
Để phù hợp với các tiêu chuẩn cao tại Educare, Kidango và SCCOE cam kết cung cấp sự tham
gia cho gia đình, sử dụng dữ liệu, lồng ghép phát triển chuyên môn và thực hành giảng dạy
phẩm chất cao để bảo đảm các em đạt được các giai đoạn phát triển lành mạnh và xây dựng
các kỹ năng cảm xúc xã hội và nhận thức.
Để biết thêm thông tin hoặc ghi danh cho các em vào lớp học tiêu chuẩn cao, liên lạc với
Drew Giles, Giám đốc các Chương trình Educare tại số 408-573-4801 / drew.giles@fmsd.org.

