
MCPS sẽ cung cấp nhiều chương 
trình mùa hè cho các học sinh tiểu 
học, trung học cấp II và cấp III. 
Các chương trình sẽ tập trung vào 
việc giúp học sinh tham dự trong 
môn học chưa hoàn tất sau năm 
học chưa từng có này, tập trung 
vào toán, đọc viết, trau dồi và 
chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo.

Các chương trình sẽ được cung cấp:
•  Hoàn toàn miễn phí cho tất cả học sinh với cả chuyên chở
• Tại tất cả các trường/nhóm trường địa phương
•  Có các lựa chọn hoàn toàn trực tuyến và trực tiếp*

* Các chương trình hoàn toàn trực tuyến sẽ được cung cấp tập trung và có số học 
sinh ghi danh ở nhiều trường. Các chương trình trường học địa phương sẽ cung 
cấp giảng dạy trực tiếp.

• Ghi danh sẽ bắt đầu vào Ngày 3 tháng 5, 2021.
•  Được tổ chức 5 ngày mỗi tuần (trừ Ngày 5 tháng 7), khoảng 4.5 giờ mỗi ngày 

(chương trình tiểu học và trung học cấp II)
•  Các khóa học tín chỉ trung học cấp III: Bắt đầu Ngày 28 tháng 6, hai khóa 3 tuần
•  Các chương trình tiểu học và trung học cấp II Ngày 6 – 30 tháng 7 và các 

Trường Title I: Ngày 6 Tháng 7–Ngày 6 Tháng 8
Các gia đình sẽ được trường của họ báo tin trực tiếp về các chương trình mà trường 
sẽ cung cấp.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG HÈ MCPS 2021

Khóa học Tín chỉ Trung học Cấp III: Hai khóa ba tuần bắt đầu từ Ngày 28 tháng 6

Các Chương trình Tiểu học và Trung học Cấp II: Ngày 6-30 Tháng 7 

Các Trường Title I: Ngày 6 Tháng 7–Ngày 6 Tháng 8

GHI DANH bắt đầu vào Ngày 3 tháng 5, 2021 



CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ DẠNG THỨC ĐỘ DÀI GHI DANH LIÊN LẠC

Chương trình Trường 
Hè Địa phương (Không 
phải Title I và Summer 
UP)

Các chương trình tại trường kết hợp 
toán, biết đọc và viết và đặc biệt/trau dồi

Trực tiếp, với các mô hình luân phiên khi 
cần thiết dựa trên số học sinh ghi danh

4.5 giờ hàng ngày; có ở tất cả các trường 
tiểu học và trung học cấp II; học sinh được 
khuyến khích theo học tại trường học 
thuộc khu nhà; các trường cung cấp ELO-
SAIL sẽ cung cấp các lựa chọn trực tiếp và 
trực tuyến dựa theo sở thích của gia đình

4 Tuần:
Ngày 6-30 Tháng 7;

Ngày 6 tháng 7 - 
Ngày 6 tháng 8 tại 
các Trường Title I

Ghi danh điện tử 
được trường học 
địa phương phân 

phối

Liên lạc với trường địa 
phương

Summer UP Tương tự như các chương trình học hè 
địa phương với chương trình tăng cường 
ở sáu trường tiểu học (Fox Chapel, 
Highland View, Oakland Terrace, Pine 
Crest, Rock View, Stedwick) và bốn 
trường trung học cấp II (A. Mario 
Loiederman, Argyle, Gaithersburg, 
Neelsville).

Trực tiếp, với các mô hình luân phiên khi 
cần thiết dựa theo số học sinh ghi danh

3-4 Tuần:
Thời gian Ngày 
6-30 Tháng 7

Ghi danh điện tử 
được trường học 
địa phương phân 

phối

Liên lạc với trường địa 
phương

Các Cơ Hội Học Hỏi 
Kéo Dài 2019 (ELO) 
SAIL

Tương tự như trên với chương trình tăng 
cường tại các trường Title I

Trực tiếp hay trực tuyến là tùy thuộc vào 
sở thích của gia đình

5 Tuần:
Ngày 6 Tháng 7 – 
Ngày 6 Tháng 8

Ghi danh tại 
ParentVue

Liên lạc với trường địa 
phương

MỚI! Trường Hè Trực 
Tuyến MCPS

Trung tâm các chương trình hoàn toàn 
trực tuyến kết hợp toán, biết đọc và viết 
và đặc biệt/trau dồi

Hoàn toàn trực tuyến 4 Tuần:
Ngày 6 tháng 7 - 
Ngày 30 tháng 7

Ghi danh tại 
ParentVue

Trung học Cấp II:  
CentralSummerMS@

mcpsmd.org 

Tiểu học:        
CentralSummerES@

mcpsmd.org

Năm Học Kéo Dài 
(ESY)

Chương trình giáo dục đặc biệt cho các 
học sinh đủ điều kiện

Trực tiếp hay trực tuyến là tùy thuộc vào 
sở thích của gia đình

4 hay 5 Tuần:
Bắt đầu Ngày 6 

tháng 7

ESYservices@mcpsmd.org

TRUNG HỌC CẤP III
CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ DẠNG THỨC ĐỘ DÀI GHI DANH LIÊN LẠC

Trung tâm Trường 
Trung học Cấp III 
Chương Trình Mùa Hè

Các khóa học trung học cấp III với tín 
chỉ trong tất cả phạm vi nội dung cần 
thiết để ra trường

Căn bản trực tuyến; một số hỗ trợ trực tiếp có sẵn 
tại hai địa điểm trong vùng (Clarksburg HS và 
Einstein HS) 

Chọn Buổi sáng và Buổi chiều/Buổi tối

Hai khóa 3 tuần:

Ngày 28 tháng 6 - 
Ngày 6 tháng 8

trong ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

Các Chương trình 
Trường Hè Địa 
phương

Các khóa học trung học cấp III và các 
chương trình có tín chỉ phục hồi, tín chỉ 
và không tín chỉ.

Dịch vụ tại trường, trực tiếp; một số dịch vụ trực 
tuyến tùy thuộc vào chương trình và trường học; 
có ở tất cả các trường trung học cấp III

Trực tiếp, với các mô hình luân phiên khi cần thiết 
dựa theo số học sinh ghi danh; các khóa học dành 
cho các học sinh hiện đang theo học các chương 
trình CTE

1-3 tuần tùy thuộc 
vào chương trình

Ghi danh điện tử 
được trường học 
địa phương phân 

phối

Liên lạc với trường địa 
phương

Giáo dục Nghề nghiệp 
và Kỹ thuật, Chương 
trình Đặc biệt

Các chương trình tín chỉ, trau dồi và 
cấp chứng chỉ trong các chương trình 
chọn lọc

Dịch vụ tại trường, trực tiếp; một số dịch vụ trực 
tuyến tùy thuộc vào chương trình và trường học; 
có ở tất cả các trường trung học cấp III

Trực tiếp, với các mô hình luân phiên khi cần thiết 
dựa theo số học sinh ghi danh; các khóa học dành 
cho các học sinh hiện đang theo học các chương 
trình CTE

1-3 tuần tùy thuộc 
vào chương trình

trong ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

Năm Học Kéo Dài 
(ESY)

Chương trình giáo dục đặc biệt cho các 
học sinh đủ điều kiện

Trực tiếp hay trực tuyến 4 hay 5 tuần
Bắt đầu Ngày 6 

tháng 7

ESYservices@
mcpsmd.org

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CẤP II

Tìm hiểu Thêm tại www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/summer-programs.aspx


