Public Schools of Brookline

Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát
Mùa Hè Năm 2021

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
1. Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát (Universal Summer Program, USP) có dành cho tất cả học sinh?
Tất cả học sinh ghi danh học tập tại Public Schools of Brookline và sắp vào học các lớp 1-8 vào tháng Chín năm
2021 đều hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát.
2. Một học sinh có thể tham dự một phần của USP được không?
Không. Học sinh phải cam kết tham gia toàn bộ một giai đoạn trong thời gian 2 tuần do đây là mô hình hợp tác và
thực hiện theo dự án. Học sinh có thể tham gia Giai Đoạn 1: ngày 6-16 tháng Bảy; Giai Đoạn 2: ngày 19-30; hoặc
cả hai Giai Đoạn 1 & 2: ngày 6-30 tháng Bảy.
.
3. Chương trình có cung cấp tùy chọn từ xa không?
Không. Chương trình này sẽ tổ chức theo hình thức có mặt trực tiếp tại hai địa điểm trường học khác nhau:
Florida Ruffin Ridley School và Baker School.
4. Tất cả học sinh có được nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí không?
Có.
5. Thời gian đưa đến và đón về là vào lúc nào?
Đưa Đến:
Với những học sinh muốn ăn sáng tại trường, thời gian đưa đến là 8:15 sáng.
Với những học sinh không ăn sáng tại trường, thời gian đưa đến là 8:35 sáng. Chương trình chính thức bắt đầu
vào lúc 8:45 sáng.
Đón Về:
Với những học sinh muốn ăn trưa tại trường, thời gian đón về 12:30 chiều.
Với những học sinh muốn mang đồ ăn trưa về nhà, hoặc không tham gia chương trình ăn trưa, thời gian đón về
11:45 sáng.
6. Có cung cấp dịch vụ đưa đón không?
Sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón cho những học sinh sinh sống tại Boston và ghi danh chương trình METCO của
Brookline.
7. Có các hoạt động khác cho con tôi trong buổi chiều sau khi kết thúc Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát hay
không?
Có, chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả các gia đình của USP một chương trình nâng cao chất lượng vào buổi chiều
do Brookline Adult and Community Education (Giáo Dục Cộng Đồng và Người Trưởng Thành Brookline) tổ
chức. Chương trình này sẽ tính phí và tùy thuộc vào tình hình ghi danh và nhân sự, sẽ được tổ chức tại cả hai
trường là Florida Ruffin Ridley School và Baker School. Nhân viên của USP sẽ chuyển tiếp học sinh sang chương
trình buổi chiều. Vui lòng truy cập trang mạng của Brookline Adult and Community Education để biết thêm thông
tin và để ghi danh.
8. Sẽ thế nào nếu con tôi cũng được mời tham dự ESY, Project Discovery (Dự Án Khám Phá), hay STAR
Academy (Học Viện STAR)?

Để đảm bảo tất cả học sinh có cơ hội công bằng được tiếp cận với cả hai chương trình, bất kỳ học sinh nào hội đủ
điều kiện cho ESY (Năm Học Kéo Dài) đều có thể tham dự Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát theo như được lên
lịch, và các dịch vụ ESY sẽ được cung cấp trước và/hoặc sau Chương Trình Mùa Hè Phổ Quát. Nhân viên ESY sẽ
liên hệ để cung cấp thời gian biểu sửa đổi của các dịch vụ.
Với những học sinh được mời tham gia Project Discovery (Dự Án Khám Phá), xin lưu ý rằng các ngày và giờ
diễn ra chương trình USP có thể bị trùng. Do đó, các gia đình có thể lựa chọn giữa Project Discovery và USP.
Với những học sinh tham gia các tuần 1 và 2 của STAR Academy, những ngày này trùng với giai đoạn 2 của
USP. Những học sinh ghi danh STAR Academy trong các tuần 3, 4 và/hoặc 5 không có bất kỳ ngày trùng nào với
USP và có thể tham gia cả USP và STAR Academy.
Những học sinh tham dự USP phải cam kết tham gia toàn bộ (các) giai đoạn kéo dài 2 tuần mà các em ghi danh
do chương trình này thực hiện theo hình thức dự án nhóm.

