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Ghi Danh Học Hè Bắt đầu Ngày 8 Tháng 5 

 

Ghi danh học hè đang bắt đầu cho chương trình học hè trung học cấp III vùng. Chương 

trình trung học dành cho tất cả các học sinh mà là dân cư ngụ tại Quận Montgomery, dù 

là các em không học hay học tại MCPS. Chương trình trung học cấp III sẽ được tổ chức 

tại bốn địa điểm: các trường trung học cấp III James Hubert Blake, Winston Churchill, 

Gaithersburg và Northwood. Kỳ học đầu là từ Ngày 24 tháng 6 đến Ngày 12 tháng 7; kỳ 

học thứ nhì là từ Ngày 16 tháng 7 đến Ngày 1 tháng 8.  

 

Phụ huynh cần liên lạc với phối hợp viên trường hè tại trường của con em về chương 

trình trung học cấp II. 
Trường Hè 

 

Ghi danh cho 2019 High School Career Readiness Summer Camps (Trại Hè Trung 

Học Cấp III Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp 2019) Hiện Bắt Đầu 

 

Học sinh lớp tám MCPS được mời tham gia các trại sẵn sàng cho sự nghiệp trung học vào 

mùa hè này. Các học sinh sẽ có cơ hội để tìm hiểu về các nghề nghiệp chuyên môn và 

chuyên nghiệp thích hợp với mục đích nghề nghiệp và sự thích thú của các em về các học 

viện nghề nghiệp và các chương trình trung học cấp III tại MCPS. Trại sẽ cung cấp sáu 

chương trình học để các học sinh trải nghiệm từ kiến trúc và xe hơi đến an ninh trên mạng, 

dịch vụ spa, nền tảng xây dựng và bảo trì và sửa chữa máy điện toán. Các trại sẽ được tổ 

chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ chiều tại Thomas Edison High School of Technology từ 

Ngày 15 tháng 7, 2019 đến Ngày 2 tháng 8, 2019. Để biết thêm chi tiết và ghi danh, hãy 

xem trang mạng này. 

Summer Readiness Camps 

(Trại Sẵn Sàng Mùa Hè) 

 

MCPS Tổ Chức Buổi Chiếu Phim "Circles" Riêng vào Ngày 28 Tháng 5 
Các học sinh MCPS, các gia đình và nhân viên được mời tham dự buổi chiếu phim 

"Circles" riêng và miễn phí. “Circles” tập trung vào cuộc đời của Eric Butler, một người 

sống sót cơn bão Hurricane Katrina và là người tiền phong cho phong trào phục hồi công 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/
http://tinyurl.com/y5sdm535
https://docs.google.com/document/d/1AB0eLzFaWt7wd7d9JGmxjcZTT21yh3HjE4ezk9nFdEc/edit


lý. Được quay trong hai năm, phim theo sát những nỗ lực nồng nhiệt của Butler để nuôi 

dưỡng thanh thiếu niên thiếu thốn và giữ các em ở trường, chống lại sự phân biệt chủng 

tộc bằng cách thay thế những nghi ngờ và trục xuất nhanh chóng bằng những lời khuyên 

chân thành, thân mật và trung thực. Trong chương trình này, khách sẽ có cơ hội được 

nghe từ ngôi sao của phim, ông Eric Butler về việc thực hiện các vòng tròn phục hồi 

chuyên nghiệp và cá nhân. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 28 tháng 5, lúc 

6 giờ tối, tại AFI Silver Theater and Cultural Center ở Silver Spring. Vé vào cửa là miễn 

phí nhưng phải giữ vé trước trên mạng. 

 

Ghi Danh Bắt Đầu vào Ngày 13 Tháng 5 cho Các Chương Trình và Sinh Hoạt Mùa 

Hè của Montgomery County Recreation và Montgomery Parks 

Montgomery County Recreation và Montgomery Parks có hằng trăm chương trình hào 

hứng và lớp học để khuyến khích một lối sống hiếu động và lành mạnh cho các trẻ em 

mùa hè này. Ghi danh cho trại hè bắt đầu vào Ngày 13 Tháng 5 tại 

ActiveMONTGOMERY.org. 

Các chương trình và sinh hoạt được thu xếp cho nhiều sở thích khác nhau, trình độ kỹ 

năng và tuổi. Các chương trình mùa hè bao gồm bơi lội, nghệ thuật, khám phá thiên 

nhiên, nấu ăn, thể thao, quần vợt, bắn cung, trượt băng và nhiều hơn.  

 

Để xem tập hướng dẫn và ghi danh trên mạng, xem ActiveMONTGOMERY. Các bản in 

của tập san hướng dẫn có tại các trung tâm giải trí cộng đồng, khu vực công viên, trung 

tâm bơi lội, các trung tâm người lớn tuổi và các thư viện công lập. Quý vị có thể tìm các 

hoạt động theo sở thích, ngày, tuổi, vị trí, chi phí và nhiều hơn nữa trên trang mạng. 

 

Ghi danh cũng có thể gởi qua thư, qua fax đến 240-777-6818 hoặc đến tận nơi tại hầu hết 

các cơ sở giải trí và công viên. 

 

Montgomery College Cung Cấp Các Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè 

 

Montgomery College sẽ tổ chức trên 200 chương trình cho tuổi trẻ từ lớp mẫu giáo đến 

lớp 12 tại cả ba trung tâm (Rockville, Germantown và Takoma Park/Silver Spring). Các 

lớp học bao gồm các trại Lập trình và Kỹ năng Máy tính  Black Rocket, trại Xiếc, trại 

Thiết kế và Xây dựng Tương lai, và Nhà Bếp dành cho Trẻ Em của Khách Sạn Marriott.  

Chương trình mùa hè bắt đầu vào tuần lễ Ngày thứ Hai 17 tháng 6. Giữ trẻ trước và sau 

chương trình được cung cấp để thích ứng với thời khóa biểu của phụ huynh tại khu 

trường Rockville. 

Đăng Ký Trên Mạng 

Summer Youth Programs brochure 

(Tập San Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ky1JSd2C_zPSISRbSYP3nSVAU-zl11AfBc9x0P-sCcQ/edit
https://apm.activecommunities.com/montgomerycounty
http://cms.montgomerycollege.edu/wdce/youthsummer.html
http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2019.pdf
http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2019.pdf

