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Kính Gởi Cộng Đồng Sở Giáo Dục Philadelphia, 

 

Tôi lấy làm hân hạnh báo cho quý vị biết về cơ hội mùa hè có sẵn cho con em quý vị năm nay. Năm 

nay chúng tôi có những nguồn lực để cung cấp chương trình hè phong phú và cơ hội phục hồi chứng 

chỉ cho học sinh. Dưới đây là các chương trình có sẵn cho học sinh:  

 

Chương Trình Đọc Viết Thông Qua Nghệ Thuật  

Chương Trình Đọc Viết Thông Qua Nghệ Thuật được mở ra tại mười trường để lựa chọn học sinh nào 

được hiệu trưởng của trường mời tham dự. Học sinh tham gia sẽ trải nghiệm các hoạt động đọc viết 

phong phú và độc đáo kết hợp với nghệ thuật để cải thiện khả năng đọc hiểu bằng cách giúp cho học 

sinh gia tăng việc kết nối những gì mà các em đọc. Chương trình sẽ hoạt động từ ngày 10 đến 21 tháng 

7, thứ hai đến thứ sáu, 8:30 sáng đến 2:45 chiều. Học sinh sẽ được ăn bữa sáng và bữa trưa. Chương 

trình sẽ không cung cấp việc vận chuyển học sinh. 

Chương Trình Chuẩn Bị Cho Đại Học & Ngành Nghề (OCCR) 2017  

Chương Trình Chuẩn Bị Cho Đại Học & Ngành Nghề (OCCR) đang hỗ trợ cho học sinh vào lớp 9 và 

lớp 10 tại một số trường trung học ở Philadelphia. Các chương trình này được thiết kế nhằm thúc đẩy 

quá trình chuyển tiếp lên chương trình trung học được thành công, bao gồm phát triển kỹ năng lãnh 

đạo, nâng cao trình độ học vấn và chuẩn bị sau trung học. 

Phục Hồi Chứng Chỉ Cho Học Sinh Trung Học 

Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ tạo cơ hội phục hồi chứng chỉ cho học sinh vào mùa hè năm nay.  

Học sinh nào đang học lớp 12 có thể phục hồi tối đa hai (2) chứng chỉ và/ hoặc Dự Án Đa Ngành và hội 

đủ tiểu chuẩn tốt nghiệp vào cuối khóa học hè. Khóa học sẽ được tổ chức tại Trường Trung Học 

Benjamin Franklin.  

Học sinh nào đang học lớp 11 có thể phục hồi tối đa hai (2) chứng chỉ của bất kỳ môn học nào để tốt 

nghiệp như: Anh Văn, Lịch Sử, Toán, Khoa Học hoặc tiếng Tây Ban Nha. Các khóa học sẽ được tổ 

chức tại Trường Trung Học Benjamin Franklin.  

Chương Trình Mùa Hè Dành Cho Trẻ Em & Thiếu Niên Di Dân Năm 2017 (ICY)    

Chương Trình Mùa Hè ICY dành cho học sinh đang học Anh Ngữ (ELLs) hiện đang học từ lớp 4 đến 

lớp 7 (sẽ lên lớp 5 đến lớp 8) và mới đến Hoa Kỳ (chưa đầy 3 năm). Chương trình buổi sáng bao gồm 

việc giảng dạy tiếng Anh và Toán do giáo viên của Sở Giáo Dục Philadelphia đảm nhiệm. Chương 

trình buổi chiều bao gồm các khóa học phong phú về nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ. Các khóa học 

này sẽ do các tổ chức cộng đồng phụ trách. 
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Chương Trình Hè Springboard  

Chương Trình Hè Springboard tổ chức một chương trình học tập chuyên sâu vào mùa hè kéo dài 5 

tuần dành cho học sinh đang học từ Mẫu Giáo đến lớp 4 tại bảy trường và gia đình của chúng. 

Chương trình này cố gắng thu nhỏ lại khoảng cách về thành tích đọc sách bằng cách hướng dẫn các 

giáo viên, lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặt ra các mục tiêu, và cung cấp các biện pháp khen 

thưởng để giảm bớt sự quên lãng về học tập trong  mùa hè. Các chương trình bao gồm việc đến thăm 

nhà, dạy đọc viết nửa ngày, hội thảo gia đình và khen thưởng cho học sinh.  

 

Chương Trình Việc Làm Mùa Hè Giáo Dục Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp CTE  

Sở Giáo Dục Philadelphia, thông qua Văn Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp, sẽ tạo cơ hội 

làm việc và làm phong phú hóa cho học sinh trung học độ tuổi từ 14 đến 18. Chương Trình Việc Làm 

Mùa Hè Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp (CTE) là một chương trình đổi mới giúp cho học sinh CTE hiện 

đang học tại các Trường Công Lập Philadelphia có cơ hội  có được những kinh nghiệm làm việc có 

giá trị và phát triển những kỹ năng có thể được sử dụng tại nơi làm việc. Chương trình việc làm mùa 

hè là một phần mở rộng của chương trình học mà học sinh giáo dục kỹ thuật và huớng nghiệp theo 

học trong suốt năm học. Cơ hội này cho phép học sinh nhận được những trải nghiệm thực tế mà 

chúng không thể học được trong lớp học. 

 

Chương Trình Ngoài Giờ Học (OST)  

Sở Giáo Dục Philadelphia tổ chức nhiều chương trình ngoài giờ học trong năm học được điều hành 

bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Trong những tháng hè, phần lớn các chương trình này hoạt động mỗi 

ngày như các trại hè sáu tuần cung cấp chương trình cả ngày. Các chương trình này thường tuyển 

dụng và phục vụ học sinh từ trường chủ nhà, và ít khi nào còn chỗ trống. 

 

Ngoài ra, hiệu trưởng của con quý vị sẽ giải thích bất cứ thắc mắc nào liên quan đến những chương 

trình kể trên. 

 

Xin cám ơn quý vị và chúng tôi mong mỏi sẽ phục vụ học sinh Philadelphia vào mùa hè năm nay. 

 

Trân Trọng Kính Chào, 

 

Tiến Sĩ Cheryl J. Logan 

Giám Đốc Văn Phòng Hỗ Trợ Học Vụ  

 

 

 

 


