
CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2021  

Khoá Trung học Hè (lớp 9-12) sẽ được tổ chức tại Trường Trung học Cơ sở Voyager. Học sinh cấp 3 sẽ theo học từ 8h30-
11h30 sáng. Lớp học trực tiếp sẽ diễn ra vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu. Lớp học trực tuyến sẽ vào thứ 4 
hàng tuần. Khoá học Lấy tín chỉ HS / PLATO sẽ hoàn toàn trực tuyến và học sinh có thể liêc lạc với giáo viên trong giờ 
hành chính. 

Khoá học hè khối Trung học phổ thông được thiết kế cho những học sinh chưa đủ tín chỉ để tốt nghiệp và do đó bị coi là 
thiếu tín chỉ  

Tất cả học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đều có thể ghi danh vào khoá Elite Fitness bất kể số lượng tín chỉ.  

Học sinh phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến để tham dự. 

Học sinh sẽ cần có mặt và sẵn sàng tham gia với giáo viên và bạn học của mình trong những giờ học này. Sự chuyên cần 
là cực kỳ quan trọng. Học sinh chỉ có thể nghỉ tối đa 3 ngày, nếu không sẽ bị rút tên khỏi chương trình và bị thu hồi tín 
chỉ HS.   

• Bữa ăn trưa nhẹ sẽ được cung cấp.  
• Dịch vụ xe bus đưa đón hạn chế sẽ có sẵn ở cả hai thời điểm.  
• Hạn chót để đăng ký khoá Học hè 2021 là ngày Thứ năm, 17 tháng 6.  

Các lựa chọn cho khối Trung học Phổ thông 

• Các lựa chọn cho khối Trung học Phổ thông - Các học sinh hiện đang theo khối trung học phổ thông, lớp 9-12, 
có thể ghi danh vào các khoá học sau đây:  

o Học trực tiếp trong lớp -  Có giáo viên trực giảng dạy các môn Đại số, Hình học, Anh văn, Khoa học, hoặc 
Lịch sử bang WA. Khoá học được thiết kế cho những học sinh nào bị rớt 1 học kỳ và cần học lại để lấy lại 
điểm. Nếu học sinh hoàn tất khoá học với kết quả tốt, học sinh sẽ nhận được 0.5 tín chỉ cho bộ môn đã 
chọn. Khoá học sẽ được chấm điểm theo hình thức Pass - Đậu (P), hoặc No Credit - Không có điểm (NC)  

o PLATO/Lấy lại tín chỉ - Khoá học được thiết kế cho các học sinh còn thiếu và còn cần tín chỉ để tốt 
nghiệp. Học sinh sẽ tự học trong các khoá học trực tuyến với sự hỗ trợ của giáo viên. Học sinh có thể lấy 
tối đa 2 lớp tín chỉ 0.5, nhưng bắt buộc phải học xong một lớp trước khi bắt đầu lớp thứ hai. Học sinh sẽ 
nhận được tín chỉ cho môn học đã chọn/hoặc môn học tự chọn. Các lớp này sẽ được chấm điểm theo 
thang A, B, C, D, NC, hoặc I.  

o Elite Fitness - dành cho học sinh muốn rèn luyện thể lực trong mùa hè. Học sinh sẽ nhận được .50 tín chỉ 
PE (môn Thể dục) sau khi đã hoàn thành khoá học. Khoá học này sẽ được chấm điểm theo hình thức 
Pass - Đậu (P), hoặc No Credit - Không có điểm (NC)  

Học sinh phải tích cực tham gia vào việc học với giáo viên để được tiếp tục tham dự chương trình học hè. Học sinh 
nào không tham gia đầy đủ sẽ bị buộc thôi học không có điểm. 

Những học sinh nào được phát hiện sử dụng các hình thức học tập không (gian lận, đạo văn, sao chép, gửi tác phẩm 
của người khác như của mình) sẽ bị buộc thôi học không có điểm. 

https://www.mukilteoschools.org/Page/14779  
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