
       PORTLAND PUBLIC SCHOOLS   Verano  2021

Programa de Transición 
Anticipada a Kindergarten 

Lunes - Jueves 
8:45 - 11:30 a.m.

19 de julio - 5 de agosto   

¿Qué es EKT?

EKT es un programa de tres semanas en verano, 
de práctica, para ayudar a que su niño tenga un 
muy buen comienzo en la escuela.

● Los alumnos se reúnen cada mañana. 
● Los padres y tutores se reúnen dos veces 

por semana; comida provista.
● Hay cuidado de niños para los hermanos 

durante las sesiones de padres/tutores. 

● Los niños tendrán desayuno, almuerzo, 
libros y útiles escolares gratuitos. 

Link a la solicitud

Sponsored by Portland Public Schools in partnership with 
Schools Uniting Neighborhoods (SUN).

Si su hijo/a asistirá a Kindergarten o 
Primer Grado este otoño en Jason Lee 
Elementary, su familia es elegible para 

EKT y queremos apoyarlos en esta 
importante transición

Evento Virtual:
Martes, 18 de mayo a las 6 p.m. 

Enlace de Google Meet 
Únase por video: 

https://meet.google.com/imi-druj-ktu 
Or marque:  (US) +1 484-364-5093  

PIN:  498 109 424 #

En persona
Martes, 25 de mayo at 4 p.m.

En el patio de Kinder (Kindergarten)
(por la NE 92nd Ave., hacia el lado sur de la 

escuela) y cerca del área de juegos 
(Primer Grado)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeupDoeAW7WXNy2VWIVos3cnmcoZ-xSxVDX63H3OSj6LJQZQ/viewform
https://meet.google.com/imi-druj-ktu


       PORTLAND PUBLIC SCHOOLS   Summer 2021

If your child will attend Kindergarten or 
1st grade this Fall at Jason Lee 

Elementary, your family is eligible for 
EKT and we want to support you in 

getting ready for this important 
transition!

Early Kindergarten 
Transition Program

Monday - Thursday
8:45 - 11:30 a.m. 
July 19 - August 5

WHAT IS EKT?
EKT is a three-week summer program to 
help you and your child have a great start 
to school.

● Students meet every morning.
● Parents/caregivers meet twice a 

week
● Child care for siblings available 

during parent/caregiver sessions.
● Children enjoy free breakfast and 

lunch, books, and school supplies.

Application link

Sponsored by Portland Public Schools in partnership with 
Schools Uniting Neighborhoods (SUN).

Virtual Event:
Tuesday, May 18 at 6 p.m. 
Google Meet joining info

Video call link: 
https://meet.google.com/imi-druj-ktu 

Or dial:  (US) +1 484-364-5093  PIN:  498 109 424 #

In-Person
Tuesday, May 25 at 4 p.m.

In the Kinder Patio (Kindergarten)
(facing NE 92nd Ave., southside of school) and 
across the playground structure. (First Grade)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJGsorxKaDb4d3WK8OYDmvpm9RASStaGowXEEZHoCSsaBMdA/viewform
https://meet.google.com/imi-druj-ktu
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Chương Trình Chuyển Tiếp  
Trước Mẫu Giáo

Thứ Hai - Thứ Năm
8:30 - 11:30 sáng

19 Tháng Bảy – 5 Tháng Tám

EKT Là Gì?
EKT là một chương trình thực tế mùa hè kéo dài 
ba tuần nhằm giúp quý vị và các bé có một khởi 
đầu tuyệt vời với trường học.

● Các học sinh tham gia mỗi buổi sáng.
● Phụ huynh và những người chăm sóc 

họp hai lần mỗi tuần; thực phẩm sẽ 
được cung cấp.

● Có dịch vụ giữ trẻ cho anh chị em của 
học sinh trong các cuộc họp của phụ 
huynh và người chăm sóc.

● Các em sẽ thích thú với bữa điểm tâm và 
bữa trưa miễn phí, cũng như sách vở và 
đồ dùng học tập miễn phí.

Liên kết nộp đơn
 

Sponsored by Portland Public Schools in partnership with 
Schools Uniting Neighborhoods (SUN).

Con quý vị sẽ hội đủ điều kiện vào EKT nếu bé sẽ 
đi học mẫu giáo hoặc lớp 1 vào Mùa Thu năm 
nay tại một trong các trường sau đây:

Sự kiện ảo:
Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 lúc 6 giờ chiều

Thông tin tham gia Google Meet
Liên kết cuộc gọi điện video: 

https://meet.google.com/imi-druj-ktu 
Hoặc quay số: (US) +1 484-364-5093 Mã 

PIN: 498 109 424 #

Mặt đối mặt
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5 lúc 4 giờ chiều

In the Kinder Patio (Nhà trẻ)
(đối diện NE 92nd Ave., phía nam 
của trường học) và đối diện với 

cấu trúc sân chơi. (Lớp một)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnMM-Px45tlSEttyG9vJJwzDcxV-CDOmsaWttenDdjENXUsQ/viewform
https://meet.google.com/imi-druj-ktu

