KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC HỌC SINH Các Trường Công Lập
Quận Montgomery Sắp

TRỞ NÊN

lên LỚP 11 & LỚP 12

Tham Dự Viên của Summer RISE 2021!

Summer RISE là một sáng kiến do Partnerships Unit của các Trường
Công lập Quận Montgomery (MCPS) đưa ra, phối hợp với các doanh
nghiệp địa phương, cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục và các tổ chức
phi lợi nhuận, để cung cấp cho các học sinh cơ hội tìm hiểu về nghề nghiệp
trong mùa hè.

Ai Có Thể Đăng Ký?

Học sinh MCPS mà sẽ là học sinh lớp 11 và lớp 12 trong năm học 2021-2022

Khi nào là Summer RISE?

• Summer RISE: Ngày 5–30 Tháng 7, 2021
• Lễ Bế mạc Trực tuyến: Ngày thứ Sáu 30 Tháng 7

Những Lợi ích là Gì?

• Học về các kỳ vọng về nghề nghiệp và nơi làm việc
• Kinh nghiệm cách các công ty làm việc toàn bộ như thế nào
• Tạo một hệ thống những người hướng dẫn để hỗ trợ con đường nghề
nghiệp của học sinh
• Phát triển các kỹ năng chuyển giao chuyên nghiệp mà có thể được áp dụng
trong nhiều môi trường việc làm
• Nhận trợ cấp $300 và chứng chỉ hoàn thành

Những Gì Tôi Cần Biết?

• Phải có mặt trong tháng 7, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ
chiều.
• 4 tuần | 40 giờ | lịch trình linh hoạt do tổ chức xác định
• Trực tuyến, trực tiếp và/hay một kết hợp của hai cơ hội *
• Người tổ chức và các học sinh được kết hợp dựa theo công nghiệp mong
muốn của học sinh và sở thích trực tiếp/trực tuyến
• Quần áo chuyên nghiệp miễn phí, nếu cần
• Tham dự hướng dẫn thông tin bắt buộc trước khi bắt đầu
*Dựa trên năng lực của công ty, các bản cập nhật COVID-19 và các quy định của quận/
công ty tại thời điểm của chương trình

Để biết thêm thông tin hay để tham gia
Xem: www.MCPS-SummerRISE.org
Ghi danh: http://bit.ly/SummerRISE2021
Email: summer-rise@mcpsmd.org
Điện thoại: 240-740-5599

#SummerRISE

"Chương trình đã giúp tôi
chuẩn bị để xin việc làm thật
sự và có được kỹ năng giao
tiếp với thế giới làm việc bên
ngoài trường trung học."
—Tốt nghiệp Summer RISE
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