
8 trường tiểu học Title I tham dự :

Một chương trình học tập và vui chơi miễn phí mùa hè

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 Mọi Học Sinh Đều Thành Công bảo trợ. 
Quỹ  LEAP Grant đượ c cung cấ p bở i Maryland State Department of Education (MSDE)
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Gaithersburg
Harmony Hills
Highland
JoAnn Leleck tại Broad Acres
New Hampshire Estates
Sargent Shriver
South Lake
Wheaton Woods

Tấ t cả  cá c họ c sinh sắ p lên Lớ p 2 sẽ  họ c thêm 5 ngà y từ  Ngà y 28 
thá ng 6 đế n Ngà y 9 thá ng 8

Các Cơ Hội Học Hỏi Kéo Dài 2019
Phiêu Lưu Trong 
Học Tập Mùa Hè 
(ELO SAIL LEAP) 

ROCKVILLE, MARYLAND

Là m Cho Mù a Hè  Trở  Nên Giá  Trị !
Các học sinh sẽ trau dồi các kỹ năng đọc và toán—
và đồng thời có dịp vui chơi. Chương trình học vấn 
phiêu lưu vào mùa hè đượ c phá t họ a để  cung cấp 

một khởi động sớm cho năm học sắp tới.

KHI NÀO: Lớ p Mẫ u giá o và  lớ p 1— Ngà y 1 thá ng 7 đế n Ngà y 2 thá ng 8, 2019, cho 6.5 tiế ng 
đồ ng hồ  mổ i ngà y

 Chỉ  Lớ p 2 Thôi— Ngà y 28 thá ng 6 đế n Ngà y 9 thá ng 8, 2019, cho 6.5 tiế ng đồ ng 
hồ  mổ i ngà y

AI: Dành cho các học sinh bắt đầu lớp mẫu giáo đến Lớp 2 vào tháng Chí n, 2019

VỀ : 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 

Quí vị có thể gọi hiệu trưởng của trường con quí vị nếu quí vị cần thêm thông tin về ELO 
SAIL và những lợi ích của chương trình.


