Check Us Out✓
Choices in Learning, Innovation & Services
2018-2019 INNOVATIVE PROGRAMS & SERVICES
Environmental Science  www.ovsd.org/envirosci

Golden View Elementary is laying the groundwork for Ocean View’s first Environmental
Science program. All Golden View students, starting in the 2018-2019 school year, will explore
environmental science, including ecology, biology, chemistry, physics, and geology, as part of
a rigorous core curriculum. Students will have unparalleled access to sciences that are usually
reserved for students in middle and high schools, as well as a 2 ½ acre outdoor learning
facility with a working farm and garden. Our focus on college and career readiness, combined
with this extensive outdoor learning environment, make Golden View a natural choice.

Science, Tech, Engineering, Arts & Math www.ovsd.org/steam

Lake View Elementary reopened its doors in 2016 as a modernized STEAM School, offering
rigorous and innovative instruction that deepens learning through an emphasis on these core
subjects. Our vision is that all students are immersed in project-based learning, providing them
with opportunities to think critically, be creative, problem solve, persevere, innovate, and be
future-ready. Lake View teachers, students and families work collaboratively in meaningful
experiences to cultivate strong relationships in the classroom, school and community.

Visual and Performing Arts Academy  www.ovsd.org/vapa

Westmont Elementary launched its VAPA Academy in 2017. It offers all students an integrated
core curriculum, with an emphasis on arts education, including dance, music, visual arts, and,
for our upper grade students, theater and band. Westmont premiered its first elementary band
program for upper grade students, the only elementary school in the area with such a
program. All Westmont students enjoy dance instruction in our fantastic new dance studio on
campus. Students and staff agree, Westmont’s VAPA Academy is certainly the place to be!

Gifted and Talented Education (GATE)  www.ovsd.org/gate

Since the mid-1960's, we have offered a GATE Program to meet and support the needs of
identified students. Today, Circle View Elementary and Mesa View Middle serve as our
designated GATE magnet schools. This research-based setting provides a six-year continuum
and a wide range of educational opportunities. Learn more at www.ovsd.org/gate

Fee-Based and State Preschools
Our preschools offer dedicated teachers who are committed to providing a strong academic
foundation and nurturing learning environment for success in preschool and beyond.

Before and After School Child Care Program
Our Before and After School Child Care Program provides all students with experiences in the
arts, sports, exercise, music, and nutrition, with the goals of reinforcing social skills and
increasing self esteem. Our programs, Kids’ Club (elementary) and F.L.Y. (middle school),
offer activities that are age appropriate, and at the same time, allow for individual choices.

ENROLLMENT
2018-2019
If you live within OVSD
attendance boundaries,
enroll at your child’s
school of residence. Begin
online at
www.ovsd.org/air.
If you live outside of OVSD
attendance boundaries,
you must complete and
submit an Interdistrict
Transfer Request from
your school district. We
are currently accepting
Interdistrict Transfer forms.

FOR MORE
INFORMATION
District Office:
714.847.2551
www.ovsd.org
Board of Trustees
Jack C. Souders, President
John Briscoe, Vice President
Gina Clayton-Tarvin, Clerk
Norm Westwell, Member
Vacancy, Member
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Alternativas de aprendizaje, innovación y servicios
PROGRAMAS Y SERVICIOS INNOVADORES 2018-2019
Ciencias del Medioambiente
La Primaria Golden View está sentando las bases del primer programa de Ciencias del Medioambiente
de Ocean View. Todos los estudiantes de Golden View, empezando en el año escolar 2018-2019,
estudiarán ciencias del medioambiente, incluyendo ecología, biología, química, física y geología, como
parte de un riguroso plan básico de estudios. Los estudiantes tendrán un acceso sin igual a las ciencias
que generalmente están reservadas para estudiantes en la secundaria y preparatoria, así como a un
ambiente de aprendizaje al aire libre de 2 ½ acres con un jardín y una granja en funcionamiento.
Nuestro enfoque en la preparación para la universidad y las carreras profesionales, combinado con este
extenso ambiente de aprendizaje al aire libre, hacen de Golden View una opción natural.

STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)

La Escuela Primaria Lake View reabrió sus puertas en el año 2016 como una escuela moderna que usa
el sistema STEAM y que ofrece una instrucción rigurosa e innovadora que profundiza el aprendizaje a
través del énfasis en estas materias principales. Nuestra visión es que todos los estudiantes estén
inmersos en una enseñanza basada en proyectos que les proporcione la oportunidad de pensar en
forma crítica, ser creativos, resolver problemas, perseverar, innovar y estar preparados para el futuro.
Los maestros, estudiantes y familias de Lake View trabajan conjuntamente en valiosas experiencias
destinadas a cultivar relaciones profundas en el salón de clases, la escuela y la comunidad.

Academia de Artes Visuales y Escénicas (VAPA)
La Primaria Westmont inició su Academia VAPA en 2017. Esta ofrece a todos los estudiantes un plan
de estudios básico integrado, con énfasis en la enseñanza de las artes, incluyendo la danza, música,
artes visuales y para los estudiantes de cursos superiores, teatro y banda. Al inaugurar su primer
programa de banda para estudiantes de primaria de los últimos cursos, Westmont se constituye en la
única escuela primaria en el área que cuenta con un programa como este. Todos los estudiantes de
Westmont disfrutan de clases de danza en nuestro fantástico estudio en la propia escuela. Los
estudiantes y el personal están de acuerdo en señalar que ¡la Academia VAPA de Westmont es
ciertamente el lugar donde todos quieren estar!

INSCRIPCIONES
2018-2019
Si usted vive dentro de los
límites de asistencia a OVSD,
inscriba a su hijo(a) en la
escuela correspondiente a su
residencia. Inicie el proceso
visitando: www.ovsd.org/air.
Si usted vive dentro de los
límites de asistencia a OVSD
y desea asistir a otra escuela
diferente a la de su
residencia, aceptaremos las
solicitudes de
transferencias dentro del
distrito entre el 5 y el 23 de
febrero de 2018.

Desde mediados de los 60, hemos ofrecido un Programa GATE para satisfacer y apoyar las
necesidades de los estudiantes identificados como talentosos y dotados. Hoy en día, la Escuela
Primaria Circle View y la Secundaria Mesa View, son nuestras escuelas designadas como escuelas
GATE magnet.
Este ambiente basado en la investigación, proporciona un amplio rango de
oportunidades educativas durante 6 años continuos. Si quiere saber más al respecto, visite
www.ovsd.org/gate.

Si usted vive fuera de los
límites de asistencia a OVSD,
debe llenar y presentar una
solicitud de transferencia
entre distritos
proporcionada por su propio
distrito escolar.
Empezaremos a aceptar los
formularios de Transferencia
entre distritos a partir del 1 de
marzo de 2018.

Escuelas Preescolares Públicas y Pagadas

ENTÉRESE MÁS:

Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE)

Nuestras escuelas preescolares cuentan con maestros muy dedicados que están comprometidos en
proporcionar una sólida base académica y un ambiente de aprendizaje enriquecedor que lleve a los
niños al éxito no solo en el preescolar sino más adelante.

Programa de Guardería Antes y Después de la Escuela
Nuestro programa de guardería infantil antes y después de clases proporciona a todos los estudiantes
actividades artísticas, deportivas, musicales y de nutrición, con el objetivo de reforzar las habilidades
sociales y el crecimiento de la autoestima. Nuestros programas, “Kids´ Club (primaria) y F.L.Y. (escuela
secundaria), ofrecen actividades que son apropiadas para la edad y que al mismo tiempo, les permitan
hacer elecciones individuales.

Oficina del Distrito:
714.847.2551

www.ovsd.org

Consejo Directivo
Jack C. Souders, Presidente
John Briscoe, Vicepresidente
Gina Clayton-Tarvin,
Secretaria
Joseph Gaglione, Miembro
Norm Westwell, Miembro
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Các Lựa Chọn Trong Học Tập, Đổi Mới Và Dịch Vụ
2018-2019 CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ ĐỔI MỚI
Khoa Học Môi Trường
Trường Tiểu Học Golden View đang đặt nền móng cho chương trình Khoa Học Môi Trường đầu tiên của
Ocean View. Tất cả học sinh Golden View, bắt đầu từ niên học 2018-2019, sẽ khám phá khoa học về
môi trường, bao gồm sinh thái học, sinh vật học, hóa học, vật lý và địa chất, như là một phần của
chương trình học cốt lõi chính xác. Học sinh sẽ có được sự tiếp cận vô song đối với môn khoa học
thường được dành riêng cho học sinh ở các trường trung học cấp I và trung học, cũng như một cơ sở
học tập ngoài trời rộng 2 ½ acre với một trang trại làm việc và khu vườn. Tập trung vào sự sẵn sàng vào
đại học và nghề nghiệp, kết hợp với môi trường học tập ngoài trời rộng rãi này, sẽ làm cho Golden View
trở thành sự lựa chọn tự nhiên.

STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học)

Trường Tiểu Học Lake View mở cửa trở lại vào năm 2016 là một trường STEAM được hiện đại hóa, đưa
ra những hướng dẫn chính xác và sáng tạo giúp học tập sâu hơn thông qua việc nhấn mạnh vào các
môn học chính này. Tầm nhìn của chúng tôi là tất cả học sinh đều đắm mình trong việc học theo dự án,
cung cấp cho họ những cơ hội để suy nghĩ chính xác, sáng tạo, giải quyết vấn đề, kiên nhẫn, đổi mới, và
sẵn sàng trong tương lai. Giáo viên, học sinh và gia đình học sinh trường Lake View cùng nhau hợp tác
trong những trải nghiệm có ý nghĩa để nuôi dưỡng những mối quan hệ mạnh mẽ trong lớp học, trường
học và cộng đồng.

Mỹ Thuật và Nghệ Thuật Trình diễn (VAPA)
Trường Tiểu Học Westmont đã có Học viện VAPA vào năm 2017. Chương trình cung cấp cho tất cả học
sinh một chương trình giảng dạy cốt lõi tích hợp, với trọng tâm là giáo dục nghệ thuật, gồm khiêu vũ, âm
nhạc, mỹ thuật, và cho học sinh cấp lớp cao, nhà hát và ban nhạc. Westmont ra mắt trường tiểu học đầu
tiên với chương trình ban nhạc dành cho học sinh cấp lớp cao, trường tiểu học duy nhất trong khu vực
với một chương trình như vậy. Tất cả học sinh Westmont đều thích thú khiêu vũ trong phòng khiêu vũ
tuyệt vời mới của chúng tôi. Học sinh và ban nhân viên đều đồng ý rằng Học Viện VAPA của Westmont
chắc chắn là nơi để đến!

Chương Trình Giáo Dục Tài Năng Và Năng Khiếu (GATE)
Kể từ giữa những năm 1960, chúng tôi đã cung ứng Chương trình GATE để đáp ứng và hỗ trợ nhu cầu
của học sinh được xác định. Ngày nay, Trường Tiểu Học Circle View và Mesa View Middle đã được chỉ
định thiết lập phục vụ như là một trường GATE. Thiết lập dựa trên nghiên cứu này cung cấp một liên tục
sáu năm và một loạt các cơ hội giáo dục. Tìm hiểu thêm tại www.ovsd.org/gate

Các trường mầm non tiểu bang dựa theo lệ phí
Các trường mầm non của chúng tôi có các giáo viên chuyên dụng cam kết một nền tảng học tập mạnh
mẽ và cung ứng môi trường học tập thành công ở trường mầm non và xa hơn nữa.

Chương Trình Giữ Trẻ Trước và Sau Giờ Học
Chương Trình Giữ Trẻ Trước và Sau Giờ Học cung cấp cho tất cả học sinh với những kinh nghiệm về
nghệ thuật, thể thao, tập thể dục, âm nhạc và dinh dưỡng, với mục đích tăng cường kỹ năng xã hội và
nâng cao lòng tự trọng. Các chương trình của chúng tôi, Kids 'Club (dành cho tiểu học) và F.L.Y. (dành
cho trung học cấp I), cung cấp các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cho phép các lựa chọn cá
nhân.

Ghi Danh
2018-2019
Nếu quý vị cư ngụ trong
ranh giới của OVSD, hãy
ghi danh cho con em vào
trường nơi quý vị cư ngụ.
Ghi danh trực tuyến tại
www.ovsd.org/air.
Nếu quý vị cư ngụ trong
ranh giới của OVSD và
muốn đi học tại một
trường khác nơi cư ngụ
của quý vị, chúng tôi sẽ
bắt đầu nhận đơn chuyển
trường trong học khu từ
ngày 5 đến 23 tháng 2,
2018.
Nếu quý vị cư ngụ ngoài
ranh giới của OVSD, quý
vị phải hoàn tất và nộp
Đơn Chuyển Trường từ
khu học chánh của quý vị.
Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận
Đơn Chuyển Trường từ
ngày 1 tháng 3, 2018.

Muốn Biết Thêm:
Văn Phòng Học Khu:
714.847.2551

www.ovsd.org

Hội Đồng Quản Trị
Jack C. Souders, Chủ Tịch
John Briscoe, Phó Chủ Tịch
Gina Clayton-Tarvin,Thư Ký
Joseph Gaglione, Thành Viên
Norm Westwell, Thành Viên

