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The Wooden Floor

Cuộc Thi Tuyển 
Hàng Năm
Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 
vào lúc 8:30 sáng đến 1:30 chiều tại:

The Wooden Floor
1810 North Main Street
Santa Ana, CA 92706

Một lối đi dẫn đến ngưỡng cửa đại học – 100% của những 
học sinh ra trường từ “The Wooden Floor” đã tốt nghiệp 
trung học đúng thời hạn và lập tức ghi danh vào những 
chương trình giáo dục cao hơn.

Dạy dỗ khiêu vũ miễn phí và những cơ hội để trình diễn

Dạy kèm miễn phí và những chương trình hội thảo chuyên 
môn về việc chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp

Cố vấn gia đình miễn phí và những buổi hội thảo cho phụ 
huynh

Tại sao mà tôi nên tham dự thi tuyển?

Tôi cần phải biết điều gì?  
Chúng tôi đang tìm kiếm những học sinh:

 ■ Biểu hiện sự nhiệt tình và đam mê về sự chuyển động
 ■ Đang học lớp 3 đền lớp 5 và từ 8 đến 10 tuổi vào ngày thi tuyển
 ■ Có nhu cầu về tài chánh

Con em không cần có kinh nghiệm về khiêu vũ, và không cần làm bất cứ 
điều gì để chuẩn bị cho ngày thi tuyển.

Cửa mở từ 8:30 sáng đến 1:30 chiều. Những học sinh còn xếp hàng vào lúc 
1:30 sẽ không được bảo đảm được thi tuyển.

Con em phải có một phụ huynh hay một người bảo hộ đi kèm và nên ăn 
mặc quần áo thoải mái.

Chúng tôi sẽ yêu cầu con em cởi giầy và đi chân không trong lúc thi tuyển.

“The Wooden Floor” là gì?
Sáng lập vào năm 1983, “The Wooden Floor” là một tổ chức vô vụ lợi, lỗi lạc 
và nhiều sáng tạo nhất trong sự đào tạo thiếu niên toàn quốc.  Chúng tôi 
biến đổi những cuộc đời của giới trẻ trong các cộng đồng với lợi tức thấp 
bằng cách:
 

 ■ Tập trung dạy dỗ khiêu vũ
 ■ Có những chương trình chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp
 ■ Có những chương trình hỗ trợ gia đinh

“The Wooden Floor” tận tâm trong việc phục vụ miễn phí cho những 
học sinh có nhu cầu về tài chánh.


