
  

 
 

 
 

29 Tháng 6 –30 Tháng 7 
Thứ Hai – Thứ Năm 

(Ghi chú: không có lớp vào Thứ Sáu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đăng Ký Học Thời Gian Khóa Hè 

 
Chương Trình Toán Mùa 

Hè Trường Cấp Hai 

 

Make 

summer 

count! 

Phát triển bộ não toán học của 

chúng ta suốt mùa hè dài! 

Các học sinh hiện đang học Lớp 6 và 7 

được khuyến khích thảo luận về các lựa 

chọn trong chương trình toán khóa hè của 

trường cấp hai với giáo viên toán, cố vấn 

và quản trị viên hiện tại của họ. 

 

 

 

Học sinh phải đăng ký không quá 

 

 

thông qua trang web của trường để 

đảm bảo có chỗ trong Chương Trình 

Toán Mùa Hè Trường Cấp Hai 2020. 

 

 

 
 

Lấy đơn đăng ký bằng cách liên lạc với 

trường học. 

 Ngày 22 tháng 5 



Địa Điểm 

MS Math Bridge Courses  

 
 

Everett Public Schools rất vui mừng khi cung 

cấp miễn phí lớp học toán mùa hè cho tất cả 

học sinh hiện tại đang học lớp 5,6 và 7. 

 
 
 
 
 

 

Các lớp học sẽ được tổ chức online. Máy tính 

và internet sẽ được cung cấp nếu cần thiết. 

. 

Khóa học Bridge 7/8 Compacted 

Khóa học này được thiết kế cho các học sinh 

hiện đang học toán lớp 6 đang muốn chuyển 

sang học Compacted Math Pathway. Các đơn 

vị toán lớp 7 từ 6/7 Compacted sẽ được dạy 

cùng với các kỹ năng cần thiết để thành công 

trong 7/8 Compacted Math. 

 

Khóa học Bridge 8/Đại Số Compacted 

Khóa học này được thiết kế cho các học sinh 

hiện đang học toán lớp 7 đang muốn chuyển 

sang học Compacted Math Pathway. Các đơn 

vị toán lớp 8 từ 7/8 Compacted sẽ được dạy 

cùng với các kỹ năng cần thiết để thành công 

trong 8/Đại Số Compacted Math. 

 

 

 
Khóa học Pathway Lớp 6 Thành Công 

Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh 

xây dựng các kỹ năng và sự tự tin để thành 

công trong môn toán Lớp 6. Các học sinh sẽ 

tham gia các thói quen giảng dạy có trình độ 

cao để phát triển hơn nữa sự hiểu biết về khái 

niệm của họ và các kỹ năng cần thiết để 

thành công trong môn toán Lớp 6. 

 

Khóa học Pathway Lớp 7 Thành Công 

Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh 

xây dựng các kỹ năng và sự tự tin để thành 

công trong môn toán Lớp 7. Các học sinh sẽ 

tham gia các thói quen giảng dạy có trình độ 

cao để phát triển hơn nữa sự hiểu biết về khái 

niệm của họ và các kỹ năng cần thiết để 

thành công trong môn toán Lớp 7. 

 
Khóa Học Pathway Lớp 8 Thành Công 

Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh 

xây dựng các kỹ năng và sự tự tin để thành 

công trong môn toán Lớp 8. Các học sinh sẽ 

tham gia các thói quen giảng dạy có trình độ 

cao để phát triển hơn nữa sự hiểu biết về khái 

niệm của họ và các kỹ năng cần thiết để 

thành công trong môn toán Lớp 8. 

Chương Trình Toán Mùa 

Hè Trường Cấp Hai 
Các Khóa Học Toán 

Pathway 


