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Before & After-School Child Care Programs 
 

 
SUBSIDIZED AND PRIVATE PAY CARE   

Offers enrichment and resources to enhance classroom learning for students in grades 
TK-6. Students spend the hours between home and the classroom with Child 
Development Teachers and Education Assistants who provide homework support, 
engaging enrichment activities, and outdoor physical activities.  Snack is provided.    
 
Programs are open from 6:30 a.m. to 6:00 p.m. Subsidy for income-eligible families 
may be available. Private pay programs are available at a monthly rate (see fee 
schedule).* 
 

RAP 
The Recreational After-School Program is for 1st- 8th grade students and is offered at 
every elementary school. Students have time to work on homework and participate in 
organized-outdoor games, physical activities, arts, and crafts. Snack is provided. 
Supervision is provided by education assistants. The program runs from school 
dismissal until 5:30. $60 per week/due monthly. 
 

TK/KINDERGARTEN RAP 
During the time between TK/Kindergarten dismissal and upper grade dismissal, 
TK/Kindergarten students will engage in age-appropriate enrichment activities. 
Students are provided with lessons and lunch time. Fees are charged monthly at a 
rate of $250 per month. * 
 

 
ACES (Offered at Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Jefferson, Mann, Marshall, Muir, 
Roosevelt, Toll, and Wilson). 

The Afterschool Care and Enrichment Services program is for 1st- 8th grade 
students.  Students have time to work on homework, and participate in academic 
enrichment, and physical development activities. Snack is provided. Supervision is 
provided by education assistants.   Students must attend five days a week until 6:00 
p.m. There is only an annual registration fee for ACES. 
 

*All fees are subject to change with Board approval 
 

Registration for Child Care is separate from school registration. 
Once you register your child in school, head to www.gusd.net/CDCC to enroll for child care. 

 
For more information on these programs check out our website www.gusd.net/CDCC, 

If you have questions, contact our office at 818-247-0775, or email us at CDCC@gusd.net. 
 

http://www.gusd.net/CDCC
mailto:CDCC@gusd.net


 
 

Private Pay Child Care Fee Structure (based on 180 days of school) 

Before School Only Rate: $225 per month 

Before and After School Rates per month 

Hours of Care 5 days  4 days 3 days 

under 4 hours $ 474 $ 380 $ 285 

4 hrs. - under 6 ½ hrs $648 $518 $389 

Recreational Afterschool Program (RAP) Rates  

TK/Kinder RAP $250 per month 

1st-8th grade RAP $60 per week/payment due monthly 

The fees will not be adjusted for absences, minimum days, banking days, pupil-free days, or holidays.  
Pupil-free days are available to anyone at the daily rate of $50.00 

 

Elementary School Programs 

Subsidized Child 
Care Program 

Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Fremont, Jefferson, 
Keppel, La Crescenta, Lincoln, Mann, Marshall, Muir, Valley View, 

Verdugo Woodlands, R.D. White 

Private Pay Before & 
After School Care 

All Elementary Schools 

TK/Kinder RAP 
(private pay) 

All Elementary Schools 

RAP  
1st -6th grade 
(private pay) 

All Elementary Schools  

ACES 
(grant funded) 

Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Jefferson, Mann, 
Marshall, Muir,  

Middle School Teen Scene 

ACES 
 (grant funded) 

Roosevelt, Toll, Wilson 

RAP 6-8th grade 
(private pay)  

Rosemont  
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ԳԼԵՆԴԵԼԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱՇՐՋԱՆ    
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ԽՆԱՄՔԻ ԲԱԺԻՆ 

Հեռ․՝ (818) 247-0775 | CDCC@gusd.net 
 

Երեխաների խնամքի ծրագրեր դասերից առաջ և 
հետո 

 

ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՎՃԱՐՈՎԻ ԽՆԱՄՔ   
Առաջարկում է հարստացման ծրագիր և ռեսուրսներ անցումային մանկապարտեզից (TK) 
- 6-րդ դասարանների աշակերտների համար՝ դասարանային ուսուցումը խթանելու 
նպատակով: Աշակերտները ժամեր են անցկացնում տանը և դասարանում գտնվելու 
միջակայքում Երեխաների զարգացման ծրագրի ուսուցիչների և ուսումնական գծով 
օգնականների հետ, ովքեր օժանդակում են տնային աշխատանքներին, աշակերտներին 
ընդգրկում են հարստացման  գործունեություն-ների և բացօթյա ֆիզիկական 
գործունեության մեջ: Տրամադրվում է թեթև նախաճաշ:   
 
Ծրագրերը հասանելի են առավոտյան ժ․ 6:30-ից մինչև երեկոյան ժ․ 6:00-ը: Իրավասու 
ընտանիքների համար կարող են զեղչեր լինել՝ ըստ եկամուտի: Կան մասնավոր վճարովի 
ծրագրեր ամսական վարձավճարով (տե՛ս վճարների աղյուսակը):* 
 

RAP ԾՐԱԳԻՐ 
Դասերից հետո ժամանցի ծրագիրը (RAP) նախատեսված է 1-8-րդ դասարանների 
աշակերտների համար և առաջարկվում է յուրաքանչյուր տարրական դպրոցում: 
Աշակերտներն այնտեղ աշխատում են տնային առաջադրանքների վրա և մասնակցում 
են  կազմակերպված բացօթյա խաղերի, ֆիզիկական գործունեության, արվեստի և ձեռքի 
աշխատանքի: Տրամադրվում է թեթև նախաճաշ: Վերահսկողությունն  իրականացվում է 
ուսումնական գծով օգնականների կողմից: Ծրագիրն գործում է դասերից հետո մինչև 
երեկոյան ժ․ 5:30-ը: Շաբաթական $60/վճարվում է ամսական կտրվածքով: 

 
TK/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ RAP ԾՐԱԳԻՐ 

TK/նախակրթարանի դասերի ավարտից հետո մինչև բարձր դասարանների դասերի 
ավարտը TK/նախակրթարանի աշակերտները զբաղվելու են տարիքին 
համապատասխան հարստացման աշխատանքներով: Աշակերտներին տրամադրվելու են 
դասեր և կեսօրյա ճաշի ժամ: Վարձաճարները գանձվում են ամսական կտրվածքով՝ 
ամիսը $250: * 
 

ACES (Առաջարկվում է Բալբոա, Սերիտոս, Կոլումբոս, Էդիսոն, Ֆրանկլին, Ջեֆերսոն, Ման, Մարշալ, 
Մյուր, Ռուզվելտ, Թոլ և Վիլսոն դպրոցներում). 

Երկարօրյա խնամքի և հարստացման ծառայությունների (ACES) ծրագիրը 1-8-րդ 
դասարանների աշակերտների համար է։   Աշակերտները ժամանակ ունեն տնային 
աշխատանքները կատարելու, ուսման հարստացման ծրագրում մասնակցելու և 
ֆիզիկական զարգացման գործունեության համար։ Տրամադրվում է թեթև նախաճաշ։ 
Վերահսկողությունն  իրականացվում է ուսումնական գծով օգնականների կողմից: 
Աշակերտները պետք է շաբաթը հինգ օր մասնակցեն ծրագրին, մինչև երեկոյան ժ․ 6:00-
ը: ACES-ի համար կա միայն տարեկան գրանցման վճար: 
 
 

*Բոլոր վճարները ենթակա են փոփոխության՝ Խորհրդի հաստատմամբ 
 

mailto:CDCC@gusd.net


 
 

Երեխաների խնամքի համար գրանցումը տարբեր է դպրոցի գրանցումից: 
Ձեր երեխային դպրոցում գրանցելուց հետո www.gusd.net/CDCC-ում գրանցեք նրան  

Երեխայի խնամքի ծրագրում: Այս ծրագրերի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք մեր կայքը՝  www.gusd.net/CDCC   

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք մեր գրասենյակ՝ 818-247-0775, կամ գրեք մեր էլ․ փոստին՝ 
CDCC@gusd.net. 

Երեխայի խնամքի մասնավոր վճարովի վարձերը (180 դպրոցական օրվա հիման վրա) 

Միայն դասերից առաջ    վարձավճարը՝ ամսական $225 

Դասերից առաջ և հետո ամսական վարձավճարները 

Խնամքի ժամերը 5 օր  4 օր 3 օր 

4 ժամից պակաս $ 474 $ 380 $ 285 

4 ժամ - 6 ½ ժամից պակաս $648 $518 $389 

Դասերից հետո ժամանցի ծրագրի (RAP) վարձավճարները  

TK/Նախակրթարանի RAP $250 ամսական 

1-6-րդ դասարանների RAP $60 շաբաթական/վճարվում է ամիսը մեկ անգամ 

Վարձավճարները չեն ճշգրտվի բացակայությունների, կարճ դպրոցական օրերի, 
1 ժամով կարճ օրերի,  

դասեր չեղած օրերի կամ արձակուրդների համար: 
Դասեր չեղած օրերին ծրագիրը գործում է բոլորի համար, օրական $50.00 վարձավճարով։ 

 

Տարրական դպրոցի ծրագրեր 

Երեխաների խնամքի 
սուբսիդավորված ծրագիր 

Բալբոա, Սերիտոս, Կոլումբոս, Էդիսոն, Ֆրանկլին, Ֆրիմոնտ, 
Ջեֆերսոն, Քեփել, Լա Քրեսենթա, Լինկոլն, Ման, Մարշալ, Մյուր, 

Վալի Վյու, Վերդուգո Վուդլենդս, Ար․ Դի. Վայթ 

Մասնավոր վճարովի խնամք 
դասերից առաջ և հետո 

Բոլոր տարրական դպրոցները 

TK/Նախակրթարանի RAP 
(մասնավոր վճարովի) 

Բոլոր տարրական դպրոցները 

RAP  
1-6-րդ դաս․ 
(մասնավոր վճարովի) 

Բոլոր տարրական դպրոցները  

ACES 
(դրամաշնորհային 
ֆինանսավորմամբ) 

Բալբոա, Սերիտոս, Կոլումբոս, Էդիսոն, Ֆրանկլին, Ջեֆերսոն, Ման, 
Մարշալ, Մյուր  

Միջին Դպրոցի պատանեկան ծրագիր 

ACES 
 (դրամաշնորհային 
ֆինանսավորմամբ) 

Ռուզվելտ, Թոլ, Վիլսոն 

RAP 6-8-րդ դաս․ 
(մասնավոր վճարովի)  

Ռոզմոնտ  

http://www.gusd.net/CDCC-%D5%B8%D6%82%D5%B4
http://www.gusd.net/CDCC-%D5%B8%D6%82%D5%B4
http://www.gusd.net/CDCC
mailto:CDCC@gusd.net
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Programas de Cuidado Infantil Antes y Después de Clases 
 
CUIDADO SUBSIDIADO Y DE PAGO PRIVADO    

Ofrece enriquecimiento y recursos para realzar el aprendizaje del salón de clases para los 
estudiantes en TK-6º grado. Los estudiantes pasan las horas entre el hogar y el salón de 
clases con Maestros del Desarrollo Infantil y Asistentes Educativas, que proporcionan apoyo 
con las tareas, actividades de enriquecimiento interesantes y actividades físicas al aire libre. 
Se proporciona un refrigerio.     
 
Los programas están abiertos de las 6:30 a.m. a las 6:00 p.m. Puede que haya un subsidio 
disponible para las familias elegibles basado en su nivel de ingreso. Los programas de pago 
privado están disponibles por una cuota mensual (ver la tabla de cuotas).* 
 

RAP 
El Programa de Recreación Después de Clases es para los estudiantes del 1ro al 8º grado y 
se ofrece en cada escuela primaria. Los estudiantes tienen tiempo de trabajar en su tarea y 
participar en juegos organizados al aire libre, actividades físicas, artes y manualidades. Se 
proporciona un refrigerio.  La supervisión es proporcionada por asistentes educativos. El 
programa es desde la hora de salida de clases hasta las 5:30. Aplica una cuota de $60 por 
semana/debe pagarse mensualmente.    
 

TK/KINDERGARTEN RAP 
Durante el tiempo entre la salida de TK/Kindergarten y de los grados superiores, los 
estudiantes de TK/Kindergarten participarán en actividades de enriquecimiento apropiadas a 
la edad.  Se les proporcionará lecciones y almuerzo a los estudiantes. Se cobra una cuota 
mensual de $250 por mes. * 
 

 

ACES (Se ofrece en Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Jefferson, Mann, Marshall, Muir, Roosevelt, 
Toll, and Wilson). 

El Programa de Cuidado Después de Clases y Servicios de Enriquecimiento es para los 
estudiantes del 1ro al 8º grado. Los estudiantes tienen tiempo para completar tareas, 
participar en actividades de enriquecimiento académico y desarrollo físico. Se proporciona 
un refrigerio.  La supervisión es proporcionada por los asistentes educativos.  Los 
estudiantes deben asistir los cinco días de la semana hasta las 6:00 p.m. Solamente hay una 
cuota de registración anual para ACES.    
 

*Todas las cuotas están sujetas a cambio con la aprobación de la Junta de Educación  
 

La Registración para Cuidado Infantil es separada a la inscripción escolar. 
Después de registrar a su estudiante en la escuela, visite la página  www.gusd.net/CDCC para inscribirse para 

cuidado infantil. 
 

Para más información sobre estos programas visite nuestra página web a www.gusd.net/CDCC, 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra ofician al 818-247-0775, o envíenos un correo 

electrónico a CDCC@gusd.net. 
 

http://www.gusd.net/CDCC
mailto:CDCC@gusd.net


 
 

Tabla de Cuotas para el Cuidado Infantil de Pago Privado 
(Basado en los 180 días de clases) 

Cuota solamente para Antes de Clases: $225 por mes 

Cuotas para el Cuidado Infantil Antes y Después de Clases por mes 

Horas de Cuidado 5 
días  

4 
días 

3 días 

Menos de 4 horas $ 474 $ 380 $ 285 

De 4 horas a menos de 6 horas y media $648 $518 $389 

Precios por mes del Programa Recreativo Después de Clases (RAP)  

RAP de TK/Kinder  $250 por mes 

RAP de 1º a 6º grado $60 por semana/el pago es mensualmente 

Las cuotas no serán ajustadas por ausencias, días mínimos, días de entrar tarde o salir temprano (banking 
days), dias libres para los estudiantes (pupil-free day), o días feriados.  Los días libres para los estudiantes 

(Pupil-free days) están disponibles a cualquier persona por una cuota diaria de $50.00 
 

Programas Escolares para las Primarias  

Programa de 
Cuidado Infantil 
Subvencionado 

Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Fremont, Jefferson, Keppel, La Crescenta, 
Lincoln, Mann, Marshall, Muir, Valley View, Verdugo Woodlands, R.D. White 

Cuidado Infantil 
Antes y Después de 
Clases de Pago 
Privado 

En todas las Escuelas Primarias  

RAP de TK/Kinder 
(pago privado) 

En todas las Escuelas Primarias  

RAP  
De 1º a 6º grado 
(pago privado) 

En todas las Escuelas Primarias  

Servicios de 
Enriquecimiento y 
Cuidado para 
Después de Clases 
(ACES) 
(con fondos 
subsidiados) 

Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Jefferson, Mann, Marshall, Muir,  



 
 

Teen Scene para la Escuela Media  

ACES 
(con fondos 
subsidiados) 

Roosevelt, Toll, Wilson 

RAP para 6º a 8º 
grado 
(pago privado) 

Rosemont  

 


