
PRINCIPAL LORI FLORGAN 

17251 Golden View Lane, Huntington Beach, CA 92647 

(714) 847-2516 

www.ovsd.org/golden 

GOLDEN VIEW ELEMENTARY 
Learning through hands-on, minds-on, real-world experiences 

All families are welcome to attend 

Environmental Science Night 
6 p.m. to 7 p.m. on Wednesday, February 20, 2019 

Golden View Elementary School 
Learn about our environmental science curriculum, programs, 2.5-acre farm, animals, and gardens 

Explore our programs and ask questions 

Meet Principal Florgan, teachers, and support staff 

Pre-enroll in our program at air.ovsd.org 

 

 



DIRECTORA LORI FLORGAN 

17251 Golden View Lane, Huntington Beach, CA 92647 

(714) 847-2516 

www.ovsd.org/golden 

PRIMARIA GOLDEN VIEW 
Aprendiendo a través de la práctica, el razonamiento y las  

experiencias del mundo real. 

Esperamos a todas las familias para participar en:  

La noche de las ciencias ambientales 
El miércoles 20 de febrero de 2019, de 6 p.m. a 7 p.m. 

Escuela Primaria Golden View 
Infórmese sobre nuestro plan de estudios sobre ciencias ambientales, los programas, la granja de 

2.5 acres, los animales y los  jardines 

Entérese de nuestros programas y haga preguntas 

Conozca a la Directora Florgan, los maestros y personal de apoyo 

Preinscríbase en nuestro programa en air.ovsd.org 

 

 



HIỆU TRƯỞNG BÀ LORI FLORGAN 

17251 Golden View Lane, Huntington Beach, CA 92647 

(714) 847-2516 

www.ovsd.org/golden 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GOLDEN VIEW  
Học hỏi kinh nghiệm qua thực tập, tư duy, thực tế 

Tất cả các gia đình đều được đón chào tham dự 

ĐÊM MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC 

6 tối đến 7 tối thứ tư 20 tháng 2, 2019 

Trường Tiểu Học Golden View  
Tìm hiểu về chương trình giảng dạy môi trường khoa học của chúng tôi,  

trang trại rộng 2.5 mẫu với các động vật và vườn trồng trọt 

Tìm hiểu về chương trình của chúng tôi và đặt câu hỏi 

Gặp gỡ hiệu trưởng trường bà Florgan và ban nhân viên hỗ trợ  

Hãy vào trang mạng air.ovsd.org để ghi danh 
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