Y Ê U C Ầ U C Á C H Ọ C S I N H S Ắ P L Ê N L Ớ P 9 C H Ú Ý !

Trại Hè cho Con Đường Nghề Nghiệp HS
■■ Em có quan tâm đến một nghề nghiệp về giáo dục hoặc an ninh công cộng không?

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ bảo trợ những trại tìm hiểu
về nghề nghiệp cho các học sinh sắp lên lớp 9 bắt đầu trung học cấp III lần đầu
tiên.Học sinh sẽ tìm hiểu con đường nghề nghiệp chuyên nghiệp và hộp thoại với
các nhà lãnh đạo trong ngành trong khi thử bốn chương trình học trong hai tuần:
¡¡ Nghệ Thuật Nấu Ăn
¡¡ Khoa Học Cứu Hỏa và Cứu Nạn
¡¡ Nghề Nghiệp Y Tế
¡¡ Lựa chọn của học sinh dựa theo kỳ cắm trại:

¡¡ Kỳ 1—Lập Trình và Thiết Kế Trò Chơi (Ngày 6–17
Tháng 7, 2020 thôi)
¡¡ Kỳ 2—Sự Phát Triển của Trẻ Thơ (Ngày 20–31 Tháng
7, 2020 thôi)

■■

Gaithersburg High
School

Ngày 6–17 tháng 7, 2020, 8
giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa
■■ Ngày 20–31 tháng 7, 2020, 8
giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa
■■

ĐỂ GHI DANH c ho Trại Hè cho Con Đường Nghề Nghiệp HS 2020, xem
THÊM TIN

https://goo.gl/5K8PLs
TỨC v ề Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp tại MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness

¡¡ Phí tổn cho mỗi học sinh là $100.
¡¡ Có giảm học phí cho các học sinh
đủ điều kiện hưởng trợ cấp tài
chánh.
¡¡ Món ăn vặt sẽ được cung cấp,
các học sinh có thể tự đem thức
ăn vặt và một chai nước.
¡¡ Học sinh nên mặc quần áo thoải
mái với giầy che kín chân và
không có tay áo rộng.
¡¡ Mỗi học sinh có trách nhiệm trong
việc di chuyển tự túc.
¡¡ Ghi danh kết thúc vào Ngày 15
tháng 5, 2020.
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■■ Em có quan tâm đến sinh học, lập trình và thiết kế trò chơi không?

