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Kính Gửi Phụ Huynh và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,
Tôi lấy làm vui mừng thông báo rằng việc đăng ký tham gia các Chương Trình Học Hè của
Sở Giáo Dục Philadelphia hiện đã được mở cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12! Các
chương trình học hè năm nay sẽ kết hợp việc học tập dựa trên dự án với chương trình ngoại
khóa. Các chương trình mùa hè này sẽ cung cấp môi trường vui vẻ và an toàn cho học sinh để
các em duy trì và nâng cao trình độ học vấn của mình đồng thời giúp các em không quên những
kỹ năng quan trọng đã học được trong năm.
Chương trình toàn diện cung cấp các lựa chọn cho học sinh ở mọi lứa tuổi của Sở Giáo Dục
Philadelphia - từ học tập cho đến cơ hội việc làm trong mùa hè cho học sinh trung học. Ngoài ra,
chúng tôi đã hợp tác với Thành Phố Philadelphia để cung cấp những trải nghiệm hoạt động ngoại
khóa vào buổi chiều, cung cấp chương trình cả ngày cho nhiều học sinh của chúng tôi. Để đăng
ký và để tìm hiểu thêm về các chương trình khác nhau có sẵn, vui lòng truy cập trang web các
chương trình mùa hè tại đây.
Tất cả các học sinh hiện tại của Sở Giáo Dục Philadelphia, bao gồm cả những học sinh sắp vào
học mẫu giáo vào mùa thu, đều đủ điều kiện và được khuyến khích đăng ký học hè. Số lượng
chỗ ngồi trong các Chương Trình Học Hè đều có hạn và việc học sinh điền đơn đăng ký không
đảm bảo là được nhận vào học. Việc thu nhận sẽ là ai đến trước được phục vụ trước và tùy thuộc
vào tình trạng sẵn có tại mỗi địa điểm của chương trình. Gia đình và học sinh sẽ được thông báo
về tình trạng ghi danh của họ vào cuối tháng 5.
Sở Giáo Dục vẫn cam kết mang đến cho mỗi học sinh một nền giáo dục chất lượng cao. Tham
gia học hè sẽ giúp học sinh có cơ hội tận hưởng một mùa hè phong phú và đầy ý nghĩa.
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