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Con bạn đã được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau. 

• Các học sinh đang bước vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 và Người Học Tiếng Anh được mời tham gia. 

• Các học sinh phải có điểm kết hợp đọc + viết ELPA từ 2—5. 
 

 

Làm sao để đăng ký? Khi nào thì hết hạn nộp đơn đăng ký? 

• Hoàn thành đơn đăng ký lấy từ giáo viên của con bạn. 

• Đơn đăng ký phải được nộp lại không quá ngày 22 tháng 5, năm 2020. 

• Email đơn đăng ký cho CategoricalPrograms@everettsd.org 

• Bạn sẽ được nhận thông báo xác nhận học hè từ trường hoặc quận.  
 

 

Khi nào và ở đâu? 

• Thứ Hai đến thứ Năm, 29 tháng 6 — 30 tháng 7. Không có lớp học vào thứ Sáu. 

• Lớp học sẽ được diễn ra online; máy vi tính và internet sẽ được cung cấp nếu cần thiết. 
 

Chi phí là bao nhiêu? 

• Trường Học Hè Cho Người Học Tiếng Anh là miễn phí cho phụ huynh, được chi trả bởi quỹ tài trợ của tiểu bang 

và liên bang. 

 

Con tôi sẽ làm gì mỗi ngày? 

Năm tuần học hứa hẹn sẽ là một cơ hội thú vị cho học sinh. Trường học hè cho người học tiếng Anh tập trung vào việc 

xây dựng từ vựng tiếng Anh của học sinh cũng như các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe thông qua các kế hoạch giảng 

dạy hấp dẫn, dựa trên nghiên cứu. Học sinh sẽ học cách đọc và viết văn bản dài hơn, phức tạp hơn. Học sinh sẽ tham 

gia vào các trải nghiệm online liên quan đến nội dung mà họ đang học. Lớp học sẽ có khoảng 20 học sinh với một giáo 

viên để hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn nhóm nhỏ theo mục tiêu. 

 

Tại sao con bạn nên tham gia? 

Con bạn sẽ được hướng dẫn một cách tập trung, theo nhóm nhỏ cho việc đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh. Con bạn sẽ 

học các khái niệm mới và chuẩn bị tốt hơn cho năm học sắp tới. Con bạn sẽ có nhiều niềm vui trong học tập và khám 

phá!                                                                                                   
 

 


