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Thông Tin Phụ Huynh 

Con tôi có thể tham gia không? 

 Học sinh đang học mẫu giáo, lớp 1, 2, 3, và 4 mà chưa đạt tiêu chuẩn thì được mời tham dự dựa trên các tiêu chí cụ 

thể theo cấp lớp.  

 Những học sinh đang học tiếng Anh được mời tham dự dựa trên điểm số ELPA của họ. 

 Giáo viên sẽ mời những học sinh đủ điều kiện dựa trên điểm số đọc, toán, và/hoặc ELPA của họ.  
 

Khi nào và ở đâu? 

 Thứ Hai đến Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 - ngày 10 tháng 8. Không có lớp học vào ngày thứ Sáu. 

 Các lớp học sẽ được tổ chức tại sáu trường. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chi phí bao gồm những gì? 
 Kinh Nghiệm Mùa Hè Tiểu Học thì miễn phí, được trả thông qua quỹ của tiểu bang và liên bang. 
 

Còn về các bữa ăn và đưa đón thì sao? 

 Ăn sáng và ăn trưa được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh. 

 Xe đưa đón sẽ được cung cấp từ một số nơi đón học sinh. 
 

Con tôi sẽ làm gì mỗi ngày? 

Kinh Nghiệm Mùa Hè Tiểu Học sẽ cung cấp cho con bạn hướng dẫn về đọc, viết, toán và khoa học. Thời khóa biểu 

mỗi ngày bao gồm 60 phút khoa học, 60 phút đọc và viết trong các nhóm nhỏ, và 60 phút toán học. Học sinh sẽ tham 

gia vào một loạt các hoạt động hấp dẫn và thú vị mà sẽ xây dựng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng của họ. Nội dung 

toán học sẽ tập trung vào con số, giá trị, và các phép tính và tư duy đại số. Sẽ có hai buổi kinh nghiệm tại chỗ để thêm 

phong phú. Học sinh sẽ có quyền truy cập vào thư viện trường để mượn sách hàng tuần để khuyến khích sự tham gia 

trong Thử Thách Đọc Hè. 

Lớp học sẽ có khoảng 15 học sinh với một giáo viên và phụ tá. 
 

Tại sao con tôi nên tham gia? 

Con bạn sẽ nhận được 70 giờ học nhóm nhỏ, hướng dẫn tập trung vào các kỹ năng quan trọng cho sự thành công trong 

năm tới. Con bạn sẽ được vui vẻ học tập và khám phá! 
 

Tôi đăng ký như thế nào? Khi nào đơn đăng ký tới hạn nộp? 

 Điền vào đơn đăng ký từ giáo viên của con bạn. 

 Đơn đăng ký phải được nộp lại không quá 1 tháng 5, 2017 để sắp xếp chỗ. Nộp lại đơn cho giáo viên.  

Học sinh ở  Tham dự tại Thời gian 

Garfield, Hawthorne, và Whittier  Whittier 9:15—1:15 

Jackson, Madison, và View Ridge  Madison 9:15—1:15 

Emerson, Lowell, và Port Gardner    Lowell 9:15—1:15 

Jefferson, Monroe, và Silver Lake  Silver Lake 9:15—1:15 

Cedar Wood, Mill Creek, và Woodside  Woodside 9:15—1:15 

Forest View 9:30—1:30 Forest View, Penny Creek, và Silver Firs 


