
 

Garden Grove Unified School District 

Office of Elementary Education 

Clinton Corner Family Campus State Preschool Program 

13581 Clinton Street • Garden Grove, CA 92843 

714-663-6298 • Fax: 714-663-6149 

 

July, 2021 

 

Dear Parents/Guardians: 

 

Just a few more steps are needed in order to complete your child’s preschool registration! 

 

1. School Breakfast/Lunch: Beginning July 1, go online at https://family.titank12.com/income-

form/new?identifier=FFF2RB to fill out the Food Services form. All preschool families must 

fill this application as part of the registration process. If you have students in other GGUSD 

schools you should complete just one form and include all children.  

 

2. ASQ-3 Questionnaire: Our preschool program uses the ASQ-3 to help undertand your child’s 

development, please go online 

https://www.asqonline.com//family/c1903d to complete your questionnaire prior to the first day 

of school. Completing the ASQ is a mandatory part of registration. 

 

3. Parent Square: Updates and Announcements will be sent through Parent Square. You must use 

the Primary phone number and email that we have on file for your student when setting up your 

Parent Square account. 

 

To Set up Parent Square Account online or by downloading the app on your phone: 

 

Online: Go to https://www.parentsquare.com/ to sign up and create an account 

On iPhone: In the App Store search Parent Square Education 

Android: In Google Play Store search GGUSD Parent Square, click on Parent Square, install, 

sign up and create an account. 

 

4. Parent Orientation: You must attend one of the following Virtual Parent Orientations in order to receive 

your child’s “Pass to Class” for the first day of school. Please visit our website: https://ccfc.ggusd.us/  to 

register for a meeting. 

 

7/26/2021 @ 1:00 pm 

 

7/28/2021 @ 9:30 am 

 

7/27/2021 @ 9:30 am 

 

7/28/2021 @ 1:00 pm 

 

 

 

If you need to contact us, please be advised that our office will be closed July 23rd & 26th.  You may reach us at 

714-663-6298 beginning July 27th. We look forward to working with you and your child in the coming school 

year.  

 
 

 

 

https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB
https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB
https://www.asqonline.com/family/c1903d
https://www.parentsquare.com/
https://ccfc.ggusd.us/


 

Garden Grove Unified School District  

Office of Elementary Education 

Clinton Corner Family Campus State Preschool Program 

13581 Clinton Street • Garden Grove, CA 92843 

714-663-6298 • Fax: 714-663-6149 

 

Julio del 2021 

 

Estimados padres de familia y tutores: 

 

¡Solo se necesitan unos pasos más para completar el registro preescolar de su hijo! 

 

1. Solicitud de Alimentos: Empezando el 1 de Julio, vaya al sitio de internet 

https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB para llenar la Solicitud para 

Alimentos. Todas las familias del programa preescolar deben completar esta solicitud como 

parte de la registración. Si usted tiene otros hijos quienes actualmente están asistiendo una 

escuela en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove (GGUSD, por sus siglas en ingles), 

debe llenar una aplicación para todos sus hijos. 

 

2. Cuestionario ASQ-3: Nuestro programa preescolar utiliza el ASQ-3 para ayudar a entender el 

desarrollo de su hijo/a, por favor visite https://www.asqonline.com/family/fa5009 para 

completar su cuestionario antes del 16 de agosto. Este cuestionario es mandatorio y parte de 

nuestra parte de registración 

 

3. Parent Square: Los anuncios y notificaciones se enviarán a través de la aplicación de Parent 

Square. Used debe usar el número primario y correo electrónico que tenemos en el expediente 

de su estudiante al configurar su cuenta de Parent Square.   

 

Siga los siguientes pasos para crear una cuenta de Parent Square 

 

En línea de Internet vaya a https://www.parentsquare.com/ para crear una cuenta 

Por medio del teléfono iPhone: Entre a la tienda de Aplicaciones y busque Parent Square Education 

Si tiene teléfono Android: En Google Play Store busque GGUSD Parent Square, Haga clic en Parent 

Square, Instale y empiece un cuanta 

 

4. Orientación de Padres: Es obligatorio que usted asista esta reunión virtual de orientación para cumplir 

con el proceso de inscripción y para que pueda conservar el lugar de su hijo en el programa preescolar de 

GGUSD. Visite nuestra página de internet https://ccfc.ggusd.us/  para registrarse para una de nuestras 

orientaciones. 

 

 

7/26/2021 @ 1:00 pm 

 

7/28/2021 @ 9:30 am 

 

7/27/2021 @ 9:30 am 

 

7/28/2021 @ 1:00 pm 

 

 

Si necesita comunicarse con nosotros, tenga en cuenta que nuestra oficina estará cerrada el 23 y 26 de julio. Puede 

comunicarse con nosotros al (714) 663-6298 a partir del 27 de julio. Esperamos trabajar con usted y si hijo/a en 

el próximo año escolar.  

 

https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB
https://www.asqonline.com/family/fa5009
https://www.parentsquare.com/
https://ccfc.ggusd.us/


 

Garden Grove Unified School District 

Office of Elementary Education 

Clinton Corner Family Campus State Preschool Program 

13581 Clinton Street • Garden Grove, CA 92843 

714-663-6298 • Fax: 714-663-6149 
 

Tháng 7 năm 2021 

 

Kính thưa phụ huynh/giám hộ: 

 

Việc ghi danh vào chương trình vườn trẻ của con em quý vị sẽ hoàn tất trọn vẹn sau khi quý vị làm thêm vài điều 

sau đây nữa! 

 

1) Điền Phiếu Giảm/Miễn tiền ăn ở trường:  

Bắt đầu 1 tháng 7, phụ huynh có thể truy cập vào trang mạng  

https://family.titank12.com/income- form/new?identifier=FFF2RB 
để điền Phiếu Giảm/Miễn tiền ăn ở trường cho con em quý vị. Tất cả phụ huynh học sinh chương trình 

vườn trẻ đều phải điền phiếu này. Nếu học sinh vườn trẻ này có các anh chị đã là học sinh của Khu Học 

Chánh Garden Grove, thì phụ huynh chỉ cần điền 1 Phiếu Giảm/Miễn tiền ăn ở trường cho tất cả các 

con của mình bao gồm cả bé mới vừa ghi danh vào lớp vườn trẻ. 

2) ASQ-3/ Khảo sát sự phát triển của trẻ em. 

Chương trình vườn trẻ dùng Bản thăm dò ASQ-3 để khảo sát và giúp hiểu rõ sự phát triển của trẻ em. 

Vui lòng truy cập vào trang mạng  https://www.asqonline.com//family/1a1364 để trả lời các câu 

hỏi về sự phát triển của con em quý vị trước ngày nhập học. Lưu ý, nếu chưa hoàn tất Bản thăm dò 

ASQ-3 là chưa hoàn tất việc ghi danh. 

3) Ứng dụng Parent Square.  

Khu học chánh, Nhà trường và Giáo viên sẽ gửi các thông báo cập nhật đến quý phụ huynh qua ứng 

dụng Parent Square. Quý vị cần cài đặt ứng dụng Parent Square  bằng số điện thoại và địa chỉ email 

của phụ huynh là người liên lạc chính mà quý vị đã ghi trong hồ sơ ghi danh. 

  

Quý vị có thể cài đặt ứng dụng Parent Square trên máy vi tính hoặc tải App trên điện thoại: 

• Trên máy vi tính: Truy cập vào đường dẫn https://www.parentsquare.com/ để điền các chi tiết ghi danh và tạo 

chương mục sử dụng. 

• Trên điện thoại iPhone: Vào App Store và tải xuống ứng dụng Parent Square Education 

• Trên điện thoại Android: Vào Google Play và tìm ggusd parent square, nhấn vào ParentSquare để tải ứng dụng 

và hoàn tất các bước tiếp theo để ghi danh. 

 

4) Họp Hướng Dẫn Phụ Huynh. 

Phụ huynh phải tham dự buổi họp huynh trực tuyến để nhận “Giấy vào lớp” cho ngày khai giảng. Vui lòng truy 

cập vào trang nhà của chúng tôi https://ccfc.ggusd.us/ để ghi danh tham dự một trong những buổi họp sau đây. 
 

 

Ngày 26 tháng 7 năm 2021 lúc 1:00 trưa Ngày 27 tháng 7 năm 2021 lúc 9:30 sáng 

Ngày 28 tháng 7 năm 2021 lúc 9:30 sáng 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2021 lúc 1:00 trưa 

 
 

Lưu ý, văn phòng sẽ đóng cửa ngày 23 tháng 7 và 26 tháng 7.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì và cần liên lạc với 

văn phòng, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 714-663-6298 bắt đầu từ ngày 27 tháng 7. Chúng tôi rất mong được 

phục vụ quý phụ huynh và con em học sinh trong niên học sắp tới. 

https://family.titank12.com/income-%20form/new?identifier=FFF2RB
https://www.asqonline.com/family/1a1364
https://www.parentsquare.com/
https://ccfc.ggusd.us/

