
GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
CLINTON CORNER FAMILY CAMPUS 

13581 CLINTON STREET 

GARDEN GROVE CA 92843 (714) 663-6298 

Preschool Parent Meeting 
 

Please join us for our monthly parent meeting. This month, OC Safe from the Start will pro-

vide parents with strategies to assist communities in reducing the impact of violence on 

children and adolescents by providing education and raising awareness. The following link 

“First Impressions: Exposure to Violence and a Child’s Developing Brain” is encouraged to 

be viewed prior to the presentation. https://youtu.be/O4zP50tEad0 (English) and  https://

youtu.be/lC23ysdsh4E (Spanish). 

Reunión de Padres Preescolares   
Acompañenos este mes a la junta de padres! Este mes, Seguros desde el Comienzo de Or-

ange County, brindara estrategias a los padres para asistir a nuestra comunidad a re-

ducir el impacto de violencia en niños y adolecentes al proveer educación y crear con-

ciencia. Le sugerimos que vea el siguente video al seguir el enlace de la red. Título 

“Primeras Impreciones: Expuesto a violencia y el desarrollo de la mente de un niño” https://

youtu.be/lC23ysdsh4E (Español). https://youtu.be/O4zP50tEad0 (English). 

      Họp Phụ Huynh Vườn Trẻ          
 

Kính mời quý phụ huynh đến tham dự buổi họp hàng tháng của chương trình vườn trẻ. Kỳ 

này đại diện của cơ quan “An Toàn Ngay Từ Đầu của Quận Cam-OC Safe from the Start” 

sẽ hướng dẫn quý vị các phương cách giúp nâng cao giáo dục và nhận thức để  hỗ trợ cộng 

đồng trong việc giảm tác động của bạo lực đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Trước khi 

tham dự buổi họp, chúng tôi đề nghị quý vị có thể vào trang mạng https://youtu.be/

O4zP50tEad0 (Tiếng Anh) hay  https://youtu.be/lC23ysdsh4E (Tiếng Tây Ban Nha) để xem 

đoạn phim “Những ấn tượng ban đầu: Bạo lực và sự phát triển não bộ  của trẻ em” 

   

Clinton Corner Family Campus 

Wednesday, 3/13 @ 8:30am-10:00am or 1:00pm-2:30pm both in Rm. 107 
13581 Clinton St. 

Garden Grove, Ca 92843 

 

Lawrence Elementary 

Tuesday, 3/6 @ 8:30am-10:00am in the MPR 
12521 Monroe 

Garden Grove, Ca 92841 

 

Rosita Elementary 

Friday, 3/15 @ 8:30am-10:00am in the MPR 
4726 W.  Hazard Ave. 

Santa Ana, Ca 92703 
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