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Tà i trợ  cho chương trình Những Cơ Hội Kéo Dài Học Vấn Phiêu Lưu vào Mùa Hè (ELO SAIL) được Title I củ a 
Đạo Luật củ a 2015 Mọi Học Sinh Đều Thành Công bảo trợ.

Tài liệu này có trong mẫu khác, và nếu yêu cầu, theo Luật Americans with Disabilities Act, bằng cách liên lạc 
với Montgomery County Public Schools qua điện thoại hay thơ: 301-279-3391 và TTD tạ i 301-279-3323.

Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850-1744

Do Department of Materials Management phát hành cho Division of Title I Programs
Do Language Assistance Services Unit • Department of Communications dịch
1019.19ct • EDITORIAL GRAPHICS & PUBLISHING SERVICES • 3.18 • 150

Phiêu Lưu 
Học Vấn vào 
Mùa Hè
(ELO SAIL)

Những câu trả lời cho các câu hỏi của quý 
vị về Những Cơ Hội Kéo Dài Học Vấn 2019



Các Cơ Hội Học Hỏi Kéo Dài 2019
Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè 
(ELO SAIL)
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Trường học của con quí vị sẽ tạo một cơ hội đặc biệt 
vào mùa hè này cho các học sinh để giúp các em trau 
dồi các kỹ năng đọc, viết, và toán—và đồng thời có dịp 
vui chơi.
THỜI GIAN Ngày 1 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 2019, 6.5 tiế ng
 mỗ i ngà y

HỌC SINH  Dành cho các học sinh bắt đầu lớp mẫu giáo đến Lớp 2 vào 
tháng Chí n, 2019.

CHƯƠNG TRÌNH  Một chương trình mùa hè vui—và miễn phí—mà  giúp 
con quí vị thành công ở trường học
Có dịch vụ chuyên chở
Sẽ có bữa ăn sáng và ăn trưa 

GHI DANH cho ELO SAIL tạ i trườ ng họ c con quý  vị .

Nếu quý vị có câu hỏi về chương 
trình, xin gọi 240-740-4600.
Xin ghi danh ngay tại trường 

học của con quý vị.

15 trường tiểu học tham dự:
• Bel Pre
• Brookhaven
• Burnt Mills
• Capt. James E. Daly
• Clopper Mill
• Georgian Forest
• Jackson Road @ Cannon Road
• Kemp Mill

• Rolling Terrace
• Summit Hall @ Strawberry Knoll
• Twinbrook @ Sargent Shriver
• Washington Grove
• Watkins Mill
• Weller Road
• Whetstone @ Watkins Mill

Các Cơ Hội Học Hỏi Kéo Dài 2019
Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè 
(ELO SAIL)

Đây là những trả lời cho những câu hỏi thông thường về Extended 
Learning Opportunities Summer Adventures in Learning (ELO SAIL- 
Những Cơ Hội Kéo Dài Học Vấn Phiêu Lưu vào Mùa Hè), một 
chương trình mùa hè miễn phí dành cho học sinh các lớp mẫu giáo 
đến lớp 2 tại 15 trường tiểu học được chọn trong quận Montgomery. 

1. Chương trình Những Cơ Hội 
Kéo Dài Học Vấn Phiêu Lưu 
vào Mùa Hè (ELO SAIL) là gì? 
ELO SAIL là một cơ hội xuất sắc 
cho các trẻ em trau dồi kỹ năng 
đọc và toán. Chương trình sẽ 
cung cấ p mộ t khở i đầ u về  họ c 
tậ p cho niên học tới.

2. Ai có đủ điều kiện để tham 
dự chương trình? 
Học sinh bắt đầu lớp mẫu giáo 
cho đến Lớp 2 vào tháng Chí n 
2019 tại bất cứ trường nào trong 
số 15 trường Title I được chọn có 
thể tham dự.

3. Con tôi có bắt buộc phải 
tham dự chương trình này vào 
mùa hè không? 
Chương trình cung cấp thêm 24 
ngà y học và được xem là những 
ngày đầu tiên của niên học. 
Chương trình mang lại nhiều lợi 
ích cho học sinh, gồm việc duy trì 
và trau dồi kỹ năng về đọc và 
toán trong mùa hè và  xây dự ng 
niề m tự  tin cho con quý  vị  và  
niề m vui họ c tậ p. Các học sinh 
kiểm lại và học tập các kỹ năng 
cho năm tới. Các em nhỏ có cơ 
hội làm quen với trường học và 

các sinh hoạt hằng ngày tạ i 
trường. Chúng tôi tin rằng tất cả 
các học sinh hội đủ điều kiện đều 
nên ghi danh. 

4. Khi nào chương trình sẽ 
được tổ chức? 
Chương trình là  6.5 tiếng đồng hồ  
mỗi ngà y cho năm tuần, từ Ngày 
1 tháng 7 đến Ngày 2 tháng 8, 
2019.

5. Con tôi sẽ đi học bằng cách 
nào? 
Các Trường Công Lập Quận 
Montgomery sẽ cung cấp việc 
đưa đón miễn phí đến trường và 
về  lạ i, từ các trạm xe buýt trong 
khu hàng xóm.

6. Chương trình có cung cấp 
thức ăn không? 
Mỗi em sẽ được cung cấp bữa 
ăn sáng và trưa, miễ n phí .

7. Làm thế nào để tôi ghi danh 
cho con tôi vào Chương Trình 
Phiêu Lưu Học Vấn Mùa Hè?
Quí vị có thể ghi danh cho con
tại trường học của em.


