
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Địa điểm 
 

Trường Challenger 
Elementary  

 

Điểm danh  
Việc điểm danh là thiết yếu. Khoá học hè chỉ kéo 
dài trong 4 tuần, và chỉ học nửa ngày, nên xin vui 
lòng tham dự đầy đủ. Yêu cầu phụ huynh cam kết 
để cho con em mình học hè đầy đủ mỗi ngày. 

 
Thời gian  
6-30 tháng 7  
M, T, Th, F 9:00-12:00 Học trực tiếp  
Wednesdays 9:00-12:00 Học online và dã 
    ngoại trực tuyến  

 
Đưa đón  
Sẽ có dịch vụ xe đưa đón đến trường Challenger 
Elementary School. 
 
 

Câu hỏi? 
Vui lòng tham khảo trang web của khoá học hè để 
biết thêm chi tiết, hoặc liên lạc với:  
 
Keira Anderson, Điều phối viên chương trình 
học hè  

Email: andersonkd@mukilteo.wednet.edu 
        
Jen Caione, EL Facilitator 
       E il  i j @ kilt d t d  
 

 

 

  Đăng ký 
Chương trình này hiện chỉ nhận đăng ký NẾU 
CÓ THƯ MỜI cho đến ngày 1 tháng 6. Vui lòng 
liên hệ với nhà trường để biết thêm thông tin 
về danh sách chờ.  

 
  Học sinh sẽ nhận được thư mời tham gia 
khoá học hè từ giáo viên với đường link đăng 
ký vào tuần đầu tiên của tháng Năm.  
 
Để được giữ chỗ, học sinh nên đăng ký trực 
tuyến hoặc gửi lại đơn đăng ký hoàn chỉnh 
cho giáo viên trước ngày 1 tháng 6 năm 2021.  
 
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại 
website:  

 
https://www.mukilteoschools.org/domain/2075 

 
 
Vào cuối tháng 6, gói thông tin quan trọng về 
chương trình học hè sẽ được gửi về cho học 
sinh với các thông tin sau:  

• Các mẫu đơn xác nhận  
• Tên giáo viên 
• Thông tin đưa đón  
• Bảng tên vào/ra học  

 
 
 

 
 

 

 
 

Khối tiểu học 
Học hè 2021 

 

Thứ 3, ngày 6-7 
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 

Committed to Success for Every Student 
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Chương trình này hiện chỉ nhận đăng ký NẾU 
CÓ THƯ MỜI cho đến ngày 1 tháng 6. Vui lòng 
liên hệ với nhà trường để biết thêm thông tin 
về danh sách chờ.  

Mô tả chương trình: 
Chương trình này dành cho học sinh tại học 
khu Mukilteo từ khối Mầm non (K) đến lớp 
4. Chương trình đươc thiết kế để mang đến 
các khoá học hấp dẫn và hỗ trợ phát triển 
ngôn ngữ cho các học sinh hiện đang có học 
lực dưới trung bình. Học sinh sẽ có cơ hội 
cải thiện các kỹ năng văn hoá và toán, thông 
qua các hoạt động đa dạng, và sẽ có cơ hội 
chuẩn bị tốt hơn cho năm học sau với một 
tư duy tích cực.  

 
 

Thời gian biểu  
 
 Kỹ năng văn hoá —học sinh sẽ tham gia 

vào chương trình học văn hoá được cân 
bằng với chủ để về Tư duy phát triển, ứng 
dụng các phương pháp dạy và học khác 
nhau.  

 STEAM—học sinh sẽ tham gia vào các hoạt 
động và thí nghiệm về các môn STEAM 
(Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Hội hoạ, 
Toán)  

 Vận động viên mùa hè - học sinh sẽ hoạt 
động suốt ngày và theo dõi số lượng 
"miles" di chuyển.  

 Thư viện—học sinh sẽ được dùng sách ở thư 
viện công cộng.  

 
 
 

Học khu Mukilteo tuân thủ quy định của liên bang và 
các quy tắc và quy định của nhà nước và không phân 
biệt đối xử 
trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên cơ 
sở giới tính, chủng tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi 
tác, cựu chiến binh hoặc 
tình trạng quân nhân, khuynh hướng tình dục, biểu hiện 
giới tính 
hoặc danh tính, khuyết tật, hoặc sử dụng một hướng 
dẫn viên chó đã được huấn luyện 
hoặc động vật phục vụ và cung cấp quyền truy cập bình 
đẳng vào 
Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định 
khác. 
Những cá nhân sau đây đã được chỉ định để 
xử lý các câu hỏi hoặc khiếu nại bị cáo buộc 
phân biệt đối xử:Title IX Officer - Bruce Hobert (425-
356-1325), 
Section 504 Coordinator - Lisa Pitsch (425-356- 1277), 
and the ADA/Access Coordinator - Karent Mooseker 
(425-356-1330), all located at 9401 Sharon Drive in 
Everett, WA 98204. Inquiries regarding ADA/Access 
issues at Sno-Isle TECH Skills Center should be 
directed to Maggie Bagwell, Director (425-348-2220) 
at 9001 Airport Road in Everett, WA 98204. 

 

Chương trình này hiện chỉ nhận đăng ký NẾU 
CÓ THƯ MỜI cho đến ngày 1 tháng 6. Vui 
lòng liên hệ với nhà trường để biết thêm 
thông tin về danh sách chờ.  

 
Mô tả chương trình: 
Chương trình được thiết kế cho các học sinh 
hiện đang học lớp 5 của Học khu Mukilteo 
muốn hiểu rõ hơn về những yêu cầu của 
khối trung học cơ sở. Chương trình sẽ bao 
gồm các chiến lược để chuyển khối thành 
công như: các loại lớp học, các hoạt động và 
hình thức thể dục thể thao cho học sinh, các 
mẹo để thành công (kỹ năng học tập, quản 
lý thời gian và tổ chức). Chương trình sẽ 
được đa dạng hoá và tập trung vào tư duy 
phát triển, duy trì kỹ năng học tập và học 
STEAM dựa trên dự án để chuẩn bị cho học 
sinh một khởi đầu tuyệt vời cho những năm 
trung học cơ sở.  
 

 
 
 

Tất cả các lớp  
    Học trực tiếp M, T, Th, F        9:00 AM-12:00 PM 
    Học online Wed.             9:00AM-12:00PM 

 
Học sinh sẽ được ưu tiên ghi 

danh theo thứ tự đăng ký. 
 
 
 
 
 

Giới thiệu Khối Trung 
học 

Chương trình tăng tốc 
khối K-4 
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