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Mùa Hè 2017 – Các lớp K - 7

19 tháng Sáu – 27 tháng Bảy
Thứ Hai – Thứ Sáu
8 am - 3 pm
Tại trường tiểu học Fair Oaks
5600 - 65th Ave. N, Brooklyn Park, MN

Chỉ đăng ký trên mạng:
https://www.district279.org/

~ Phải học xong mẫu giáo và lên lớp 8 vào mùa thu năm
2017 để được tham dự.
~ Phải hiện đang theo học ở trường khu vực Osseo.

ĐĂNG KÝ NGAY B ÂY GI Ờ !
HẠ N CHÓ T : THỨ SÁU , 24 THÁNG 3

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỰ DO

Chương trình Quỹ Quốc phòng của trẻ em - Trường cung cấp chương trình Tự do làm hữu ích
thêm cho mùa hè giúp trẻ thích đọc sách, tăng lòng tự trọng và tạo ra nhiều hơn thái độ tích cực đối
với học tập. Trẻ em được dạy sử dụng mô hình sư phạm hỗ trợ trẻ em và gia đình gồm năm thành
phần thiết yếu: làm giàu chất lượng học vấn cao; Sự tham gia của phụ huynh và gia đình; Sự tham
gia của công dân và hành động xã hội; Phát triển lãnh đạo liên cầu; Và dinh dưỡng, sức khoẻ và
sức khoẻ tâm thần.
SỐ PHÍ: Cam kết thời gian bắt buộc hàng tuần là 1 giờ mỗi tuần.
GIỜ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 am- 3 pm
NGÀY:19 Tháng Sáu – 27 Tháng Bảy, 2017 (không có lớp vào ngày 4 tháng Bảy)
KHỐI LỚP: K-7 - Phải học xong Mẫu giáo và lên lớp 8 vào mùa thu năm 2017 để tham
gia.
ĐỊA ĐIỂM: T r ư ờ n g t i ể u h ọ c Fair Oaks, 5600-65th Avenue North, Brooklyn Park, MN
55429
VẬN CHUYỂN: Cha mẹ có trách nhiệm vận chuyển học sinh đến và từ chương trình.
Không có xe buýt được cung cấp.

Cơ thể khỏe mạnh. Trí óc sáng suốt.

Các học sinh trong chương trình này sẽ nhận được bữa sáng, bữa trưa và bữa ăn nhẹ lành
mạnh để duy trì các em trong suốt một ngày với các phương pháp sư phạm tổng hợp dựa trên
nghiên cứu, các hoạt động làm giàu trí tuệ, bao gồm Harambee, nghệ thuật, vui chơi giải trí và
các chuyến đi thực nghiệm hàng tuần.
Học sinh được cung cấp nhiều hoạt động lãnh đạo nhóm để thách thức suy nghĩ của họ và mở
rộng quan điểm của họ trên thế giới. Các học sinh của Trường Tự do được dạy rằng họ có thể
tạo ra sự khác biệt trong thế giới này.

Sự tham gia của phụ huynh

Cha mẹ hoặc người lớn đại diện được yêu cầu phải tham dự buổi Định hướng cho Phụ huynh
trước ngày bắt đầu chương trình. Phụ huynh phải tích cực tham gia bằng cách tham dự một
buổi thảo luận về Trao quyền cho Phụ Huynh một lần mỗi tuần vào buổi tối hoặc tự nguyện cho
1 giờ mỗi tuần.

ĐĂNG KÝ HẠN CHÓT LÀ THỨ SÁU, 24 THÁNG BA!

Đối với các câu hỏi chương trình và / hoặc trợ giúp đăng ký, hãy liên hệ với
Điều phối viên chương trình.
Đối với các câu hỏi, hãy liên hệ với Điều phối viên tại Địa điểm:
Becca Studaker, Điều phối viên chương trình
studakerb@district279.org
763-315-9793

Sherron Taylor, Điều phối viên chương trình
taylorsherron@district279.org
763-315-9794

Courtney Gulyard,
Giám đốc chương trình
gulyardc@district279.org
763-549-2444

