Thông Tin Cho Phụ Huynh
Về Khóa Học Hè
Trường Cấp 1 Năm 2019
Con tôi có thể tham gia không?


Các học sinh hiện đang học lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 chưa đạt tiêu chuẩn đều được mời tham gia dựa trên các
tiêu chí cụ thể theo cấp lớp.



Các học sinh đang học Tiếng Anh được mời tham gia dựa trên điểm số ELPA của các em



Các giáo viên sẽ mời các học sinh hội đủ điều kiện dựa trên điểm số môn đọc, môn toán và/ hoặc điểm số ELPA.

Khi nào và Ở đâu?


Từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 8 Tháng 7 — 8 Tháng 8, từ 9:15—1:15. Không có lớp học vào Thứ Sáu.



Các lớp học sẽ được tổ chức ở 8 trường.



Địa điểm trường học hè sẽ được xác định dựa trên trường của học sinh năm học 2018-19.
Các học sinh đến từ trường

Tham gia tại

Hawthorne

Hawthorne

Garfield và Whittier

Whittier

Jackson và View Ridge

View Ridge

Emerson, Lowell và Port Gardner

Lowell

Madison

Madison

Jefferson, Monroe và Silver Lake

Jefferson

Cedar Wood, Mill Creek và Woodside

Cedar Wood

Forest View, Penny Creek và Silver Firs

Silver Firs

Chi phí là bao nhiêu?
 Khóa Học Hè Trường Cấp 1 là miễn phí, được chi trả bởi quỹ tài trợ của tiểu bang và liên bang.
Các bữa ăn và việc vận chuyển như thế nào?
 Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa được phục vụ miễn phí cho tất cả các học sinh.
 Việc vận chuyển sẽ được cung cấp ở một vài địa điểm đón.
Con của tôi sẽ làm gì mỗi ngày?
Khóa Học Hè Trường Cấp 1 sẽ cung cấp cho con bạn những hướng dẫn trong môn đọc, viết, toán và khoa học. Thời khóa biểu
hàng ngày bao gồm 60 phút học môn khoa học, 60 phút học đọc và viết theo nhóm nhỏ và 60 phút học toán và 15 phút học các kỹ
năng xã hội Bước Thứ Hai. Học sinh sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động hấp dẫn và thú vị nhằm xây dựng vốn từ vựng và
nâng cao kỹ năng cho các em. Nội dung môn toán sẽ tập trung vào ý nghĩa con số, giá trị vị trí các chữ số trong một số, các phép
toán và tư duy đại số. Học sinh sẽ được sử dụng thư viện của trường để xem sách hàng tuần nhằm khuyến khích việc tham gia vào
Cuộc Thi Môn Đọc Hè. Lớp học sẽ có khoảng 15 học sinh với một giáo viên và trợ giảng hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy.
Tại sao con bạn nên tham gia?
Con của bạn sẽ được nhận 70 giờ học theo nhóm nhỏ, tập trung hướng dẫn vào các kỹ năng chính để thành công trong năm tới.
Con của bạn sẽ được học tập và khám phá một cách vui vẻ!
Tôi đăng ký như thế nào? Hạn chót nộp đơn đăng ký là khi nào?
 Điền đầy đủ vào đơn đăng ký có được từ giáo viên của con bạn.
 Đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 26 tháng 4 năm 2019 để giữ chỗ trống.
 Nộp đơn cho giáo viên của con bạn.

