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 ■ Em có quan tâm đến người máy, ngành kỹ sư, hay nghệ thuật nấu ăn 
không?

 ■ Em có thích làm việc với xe hơi hay máy điện toán không?
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ bảo trợ các trại tìm hiểu về nghề 
nghiệp cho các học sinh sắp lên lớp sáu, bảy, và tám. Các học sinh sẽ tìm tòi các nghề 
nghiệp thiện nghệ và chuyên môn thích hợp với mục đích nghề nghiệp và sự thích thú 
của các em về các học viện nghề nghiệp và các chương trình trung học cấp III.

Hai trại hè sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa tại các 
địa điểm sau đây: 

 ■ Gaithersburg High School từ Ngày 24 đến 28 Tháng 6
 ■ Thomas Edison High School of Technology từ Ngày 8 đến 12 Tháng 7

YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP II CHÚ Ý!

 ¡ Phí tổn cho mỗi học sinh là $50/
một trại hè. 

 ¡ 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 3 
tháng 5, 2019.

ĐỂ GHI DANH  cho các Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp MS, xem 
https://goo.gl/VEaWQf

THÊM TIN TỨC  về Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp tại MCPS:  
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness


