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Today’s OVSD
Innovative Choices in Programs & Services
Science, Technology, Engineering, Arts & Math (STEAM)
Event! Family Night, February 7, 2019, 5 p.m. New Parents, 6 p.m. Family Night
Lake View 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. www.ovsd.org/steam

Visual and Performing Arts (VAPA)
Event! Family Night, February 13, 2019, 5:30 p.m. Presentations 6:30 p.m. Open House
Westmont VAPA School returns to a beautifully modernized campus in fall 2019! All students
explore a rigorous core curriculum, integrated with arts education, including dance, music,
and the visual arts, as well as theater and band in fourth and fifth grades. Westmont is home
to the only elementary band program in the area, with generous community support.
Students and staff agree, Westmont VAPA School is certainly the place to be!
www.ovsd.org/vapa

Environmental Science
Event! Family Night, February 20, 2019, 6 p.m. Environmental Science Night
Golden View Elementary School is home to Ocean View’s Environmental Science magnet
program. The Golden View educational program focuses on developing young adults who
are well-educated, environmentally conscious, and responsible leaders. All students
experience unique learning opportunities, including lessons in the school’s 2.5-acre farm,
farm animals, and vegetable and fruit garden. www.ovsd.org/envirosci

Gifted and Talented Education (GATE)
Since the mid-1960's, OVSD has offered a well-known GATE Program to meet and support
the needs of GATE-identified students. Circle View Elementary and Mesa View Middle serve
as our designated GATE magnet schools. This research-based setting provides students
with a six-year continuum and a wide range of educational opportunities.
www.ovsd.org/gate

ENROLLMENT
& TRANSFERS
2019-2020
Enrolling in OVSD schools is
simple using our Aeries Air
pre-enrollment process. Visit
our website for details.
Families interested in
transferring to OVSD can
submit an interdistrict
transfer. Requests are
accepted starting in March.

www.ovsd.org
714.847.2551

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 allow for individual choices.
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Opciones innovadoras en programas y servicios
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM)
¡Evento! Noche familiar, 7 de febrero de 2019, 5pm Nuevos padres, 6pm Noche familiar
La Escuela con el sistema STEAM Lake View, ofrece una instrucción rigurosa e innovadora que
profundiza el aprendizaje a través de un énfasis en estas materias básicas. Nuestra visión es que
todos los estudiantes estén inmersos en el aprendizaje basado en proyectos, brindándoles
oportunidades para pensar críticamente, ser creativos, resolver problemas, perseverar, innovar y estar
preparados para el futuro. Los maestros, estudiantes y las familias de Lake View trabajan en forma
colaborativa para que los estudiantes tengan experiencias significativas que les permitan cultivar
relaciones sólidas en el salón de clases, la escuela y la comunidad. www.ovsd.org/steamartes

Artes Visuales y Escénicas (VAPA)
¡Evento! Noche familiar, 13 de febrero de 2019, 5:30 pm Presentaciones 6:30 pm
Evento a puertas abiertas
La Escuela VAPA Westmont regresa a sus instalaciones bellamente modernizadas en el
otoño de 2019! Todos los estudiantes se educan de acuerdo a un exigente plan de estudios
básico, integrado con la educación artística, que incluye danza, música y artes visuales, así
como teatro y banda en cuarto y quinto grado. Gracias al generoso apoyo de la comunidad,
Westmont es la sede del único programa de banda para escuela primaria del área. ¡Los
estudiantes y el personal están de acuerdo en considerar que la Escuela VAPA Westmont
es ciertamente el mejor lugar para estudiar! www.ovsd.org/vapa

Ciencias Ambientales
¡Evento! Noche familiar, 20 de febrero de 2019, 6 pm Noche de ciencia ambiental
La Escuela Primaria Golden View es sede del programa magnet de Ciencias Ambientales de Ocean
View. El programa educativo de Golden View se centra en fomentar que los jóvenes se conviertan en
líderes con estudios, conscientes del medio ambiente y responsables. Los estudiantes tienen acceso a
oportunidades de aprendizaje únicas, que incluyen lecciones en la granja de 2.5 acres de la escuela, la
interacción con animales de granja y el uso del huerto de frutas y verduras. www.ovsd.org/envirosci

Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE)
Desde mediados de la década de 1960, OVSD ha ofrecido el conocido programa GATE para satisfacer
y apoyar las necesidades de los alumnos identificados como estudiantes GATE. La Primaria Circle
View y la Secundaria Mesa View son nuestras escuelas designadas como magnet GATE. Este
ambiente basado en la investigación proporciona a los estudiantes un plan de estudios continuo de
seis años y una amplia gama de oportunidades educativas. www.ovsd.org/gate

INSCRIPCIONES Y
TRANSFERENCIAS
2019-2020
Inscribirse en las escuelas de
OVSD es simple si es que se
utiliza nuestro proceso de
preinscripción mediante
Aeries Air. Visite nuestro sitio
web para más detalles.
Las familias interesadas en
transferirse a OVSD pueden
enviar una solicitud de
transferencia entre distritos.
Se aceptan solicitudes a
partir de marzo.

www.ovsd.org
714.847.2551

Escuelas preescolares estatales gratuitas y pagadas
Nuestras escuelas preescolares ofrecen maestros dedicados que están comprometidos en
proporcionar una base académica sólida y un ambiente de aprendizaje enriquecedor para el éxito en la
educación preescolar y más allá.

Programa de guardería para niños antes y después de clases
Nuestro Programa de guardería antes y después clases brinda a todos los estudiantes experiencias en
las artes, los deportes, el ejercicio, la música y la nutrición, con el objetivo de reforzar las habilidades
sociales y aumentar la autoestima. Nuestros programas: Club de Niños (Primaria) y FLY (escuela
Secundaria), ofrecen actividades que son apropiadas para la edad y permiten opciones individuales.

Consejo Directivo

John Briscoe, Presidente
Gina Clayton-Tarvin, Vicepresidenta
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Lựa Chọn Sáng Tạo Trong Các Chương Trình và Dịch Vụ
Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật & Toán Học (STEAM)
Sinh Hoạt Gia Đình 7 tháng 2, 2019 lúc 5:00 chiều . Các phụ huynh mới 6:00 tối
Trường Lake View STEAM, cung cấp hướng dẫn chặt chẽ 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 các học sinh đắm mình
trong học tập dựa trên dự án, cung cấp cho các em cơ hội để suy nghĩ chín chắn, sáng tạo, giải quyết
vấn đề, kiên trì, đổi mới và sẵn sàng trong tương lai. Giáo viên, học sinh và phụ huynh của Lake View
hợp tác làm việc trong những trải nghiệm có ý nghĩa để nuôi dưỡng các mối quan hệ bền chặt trong
lớp học, trường học và cộng đồng. www.ovsd.org/steam

Nghệ Thuật Trực Quan Và Trình Diễn (VAPA)
Sinh Hoạt Gia Đình 13 tháng 2, 2019 lúc 5:30 chiều. Trình bày lúc 6:30 tối Tham quan trường
Trường Westmont VAPA sẽ trở lại với một khuôn viên hiện đại đẹp mắt vào mùa thu 2019! Tất cả học
sinh sẽ khám phá một chương trình giảng dạy cốt lõi chặt chẽ, tích hợp với giáo dục nghệ thuật, bao
gồm khiêu vũ, âm nhạc và nghệ thuật trực quan, cũng như nhà hát và ban nhạc ở các lớp 4 và 5.
Westmont là nơi có chương trình ban nhạc tiểu học duy nhất trong khu vực, với sự hỗ trợ cộng đồng.
Học sinh và nhân viên đều công nhận, Trường Westmont VAPA chắc chắn là nơi để đến!
www.ovsd.org/vapa

Môi Trường Khoa Học
Sinh Hoạt Gia Đình 20 tháng 2, 2019, lúc 6:00 tối Đêm Môi Trường Khoa Học
Trường tiểu học Golden View là nơi có chương trình Môi Trường Khoa Học Ocean View. Chương
trình giáo dục Golden View tập trung vào phát triển những thiếu niên trẻ tuổi, có trình độ học vấn cao,
có ý thức về môi trường và có trách nhiệm. Tất cả học sinh đều trải nghiệm các cơ hội học tập độc
đáo, bao gồm các bài học trong trang trại 2.5 mẫu đất, động vật trong trang trại, vườn rau và trái cây.
www.ovsd.org/envirosci

Giáo Dục Năng Khiếu Và Tài Năng (GATE)
Từ giữa những năm 1960, OVSD đã cung cấp Chương Trình GATE nổi tiếng để đáp ứng và hỗ trợ các
nhu cầu của học sinh được xác định GATE. Trường tiểu học Circle View và trung học Cấp I Mesa
View đóng vai trò là trường có chương trình GATE được chỉ định của chúng tôi. Thiết lập dựa trên
nghiên cứu này cung cấp cho học sinh một liên tục sáu năm và một loạt các cơ hội giáo dục.
www.ovsd.org/gate

Học Phí và Trường Mầm Non Của Tiểu Bang
Các trường mầm non của chúng tôi được cung cấp với các giáo viên tận tâm, những người cam kết
cung cấp một nền tảng học thuật mạnh mẽ và nuôi dưỡng môi trường học tập để thành công ở trường
mầm non và hơn thế nữa.

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

GHI DANH &
CHUYỂN TRƯỜNG

2019-2020
Ghi danh vào các trường OVSD
rất đơn giản bằng cách sử dụng
quy trình ghi danh trước “Aeries
Air” của chúng tôi. Ghé vào
trang mạng của chúng tôi để biết
thêm chi tiết.
Các gia đình quan tâm đến việc
chuyển sang Học Khu OVSD có
thể nộp đơn chuyển trường. Yêu
cầu được chấp nhận bắt đầu vào
tháng3.

www.ovsd.org
714.847.2551
Hội Đồng Quản Trị
John Briscoe, Chủ Tịch
Gina Clayton-Tarvin, Phó Chủ Tịch
Jack Souders, Thư Ký
Patricia Singer, Hội Viên
Norm Westwell, Hội Viên

