
Apply now or get more information on program options at  

bostonpublicschools.org/UPK, or scan the QR code.

Boston Universal Pre-K (“UPK”) serves children three and four years old in 
the City of Boston and provides a free, high-quality preschool education.

HOORAY FOR PRE-K!
Registration is open  for pre-kindergarten through the Boston Universal 
Pre-K Program. 

 9 6.5 hours per day, 180 days per year, 
at no cost to families 

 9 Small classrooms with highly trained 
teachers

 9 Build skills through play-centered learning 

 9 Students learn from the Boston Public  
Schools curriculum which exceeds  
national standards  

For more information visit  bostonpublicschools.org/UPK   
or scan the QR code.

Registration is now open  in community-based settings for the 2021-22 school year. 

Boston Universal Pre-K provides every 4-year-old in Boston  
with a free, high-quality preschool education. 

HOORAY FOR PRE-K!

 9 Build skills through play-centered  
learning 

 9 Small classrooms with highly-trained 
teachers

 9 6.5-hour day, 180 days per year, at 
no cost to families  

 9 Students learn from the BPS Focus 
Curriculum which exceeds national 
standards 



Đăng ký ngay bây giờ hoặc nhận thêm thông tin về các  
tùy chọn chương trình tại bostonpublicschools.org/UPK, 
hoặc quét mã QR.

HOORAY FOR PRE-K!

 9 6,5 giờ mỗi ngày, 180 ngày mỗi năm, 
miễn phí cho tất cả các gia đình 

 9 Nâng cao kỹ năng thông qua học tập  
lấy hoạt động vui chơi

 9 Lớp học quy mô nhỏ với giáo viên được đào tạo 
chuyên sâu 

 9 Học sinh học từ chương trình giảng dạy của hệ 
thống Trường Công Lập Boston vượt quá tiêu 
chuẩn quốc gia

For more information visit  bostonpublicschools.org/UPK   
or scan the QR code.

Registration is now open  in community-based settings for the 2021-22 school year. 

Boston Universal Pre-K provides every 4-year-old in Boston  
with a free, high-quality preschool education. 

HOORAY FOR PRE-K!

 9 Build skills through play-centered  
learning 

 9 Small classrooms with highly-trained 
teachers

 9 6.5-hour day, 180 days per year, at 
no cost to families  

 9 Students learn from the BPS Focus 
Curriculum which exceeds national 
standards 

Đăng ký được mở cho lớp mầm non thông qua chương trình Boston  
Universal Pre-K.

Boston Universal Pre-K (“UPK”) phục vụ trẻ em ba và bốn tuổi ở Thành Phố 
Boston và cung cấp một nền giáo dục mầm non chất lượng cao, miễn phí. 


