Clayton County Public School Summer T.I.M.E. Learning
Các câu hỏi thường gặp
H: Tôi có thể ghi danh cho con tôi tham gia nhiều hơn một chương trình không?
T: Trong Infinite Campus, học sinh có thể ghi danh cho chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai. Nếu được
chọn, học sinh chỉ có thể tham gia vào một chương trình.
H. Con tôi được phép đặc biệt đi học tại trường lựa chọn của con tôi. Phương tiện giao thông có sẵn cho việc
học hè không?
T: Lựa chọn trường học và yêu cầu phương tiện giao thông đặc biệt không có trong những tháng hè. Yêu cầu
phương tiện giao thông chỉ dành cho học sinh cư trú tại Học khu Clayton.
H: Học sinh có tham gia vào các chuyến đi học du ngoạn xa trường?
T: Một số chương trình (không phải tất cả) sẽ có những chuyến đi học du ngoạn xa trường. Thông tin liên quan đến
các chuyến đi học du ngoạn sẽ được thông báo sau cho phụ huynh/người giám hộ.
H: Tỷ lệ học sinh so với giáo viên là gì?
T: Tỷ lệ học sinh giáo viên thay đổi tùy theo số học sinh ghi danh và tuổi của học sinh.
H: Các lứa tuổi cho chương trình ghi danh là gì?
T: Độ tuổi cho mỗi chương trình được đăng trên trang web CCPS.
H: Có học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau trong cùng một chương trình không?
T: Có và không. Một số địa điểm có nhiều cấp lớp, nhưng phần lớn, học sinh sẽ chỉ tương tác với học sinh trong
nhóm lớp của mình (ví dụ: Lớp K-2, Lớp 3-5, Lớp 6-8 và Lớp 9-12).
H: Ai là giáo viên dạy học hè?
T: Giáo viên dạy học hè bao gồm các giáo viên CCPS cùng với các đối tác STEM của học khu. Tất cả các đối tác
STEM của học khu đã trải qua kiểm tra lý lịch với khu học chánh. Nhân viên Summer Learning bao gồm quản trị
viên của trường học và kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe.
H: Trường học có cung cấp dịch vụ chăm sóc sau giờ học không?
T: CCPS Summer Learning không cung cấp các dịch vụ chăm sóc sau giờ học như Campus Kids.
H: Làm thế nào để tôi ghi danh cho chương trình?
T: Mỗi học sinh phải hoàn thành đơn ghi danh trực tuyến. Đơn ghi danh có thể truy cập thông qua Infinite Campus
Parent Portal.
H: Con tôi nên mặc gì khi đi học?
T: Quy định về trang phục thường xuyên của Trường Công Quận Clayton sẽ áp dụng cho các chương trình học hè.
Không mặc áo ba lỗ (tank tops), mũ, kính mát, áo có khẩu hiệu gợi ý hoặc không phù hợp hoặc quần quá ngắn.
H: Chương trình có bao nhiêu ngày?
T: Chương trình CCPS SummerTIME STEM có 8 ngày học (Thứ Hai-Thứ Năm). Học nâng cao cho tất cả chương
trình dự bị sẽ có 5 ngày học (Thứ Hai-Thứ Sáu).
H: Thời gian bắt đầu và kết thúc của chương trình là gì?
T: Chương trình tiểu học giờ: 8:00 sáng - 1:00 chiều; Bữa ăn sáng sẽ được phục vụ từ 7:30 sáng---7:50 sáng.
Giờ chương trình trung học 9:00 sáng - 2:00 chiều; Bữa ăn sáng sẽ được phục vụ từ 8:30 sáng---8:50 sáng.
H: Tôi có cần cung cấp đồ ăn nhẹ và/hoặc bữa ăn trưa cho con tôi không?
T: Bữa ăn sáng và ăn trưa sẽ được cung cấp cho mỗi học sinh tham gia vào chương trình.
Gửi câu hỏi trực tiếp đến summerlearninginfo@clayton.k12.ga.us
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