
Ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 

Đăng ký tại trang mạng của trường Trung Học Cấp I của bạn!

8:30 sáng -11:30 sáng hoặc 
12:30 trưa - 3:30 chiều

Trại Hè 
Dành cho các em học sinh sắp vào lớp 6 và lớp 7, mời các bạn đến tham gia 

Sẽ tổ chức vào mùa hè này cho tất cả các trường Trung Học Cấp 
I của Sở Học Chánh Cherry Creek 

Để làm quen với giáo viên và học sinh tại trường của bạn!
Tham gia vào những buỗi học tập thú vị dựa trên dự án!
Khám phá khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại 

Trại Hè!

MIỄN PHÍ! 



Chúng tôi đang tìm những học sinh sắp vào lớp 6 và lớp 7 
muốn tham gia vào Trại Hè của chúng tôi.

Học sinh sẽ học tập dựa trên dự án tương tác (PBL), tham 
gia vào các sinh hoạt vui nhộn của trại hè và tập trung vào 
việc kết nối cũng như tạo hứng thú cho năm học sắp tới.

Đây là Trại Hè MIỄN PHÍ dành cho tất cả học sinh sắp 
vào lớp 6 và lớp 7. 
• Ngày Hội Trại: ngày 2 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 năm 
2021 (3 ngày rưỡi)  
• Cấp Lớp: học sinh sắp vào lớp 6 và lớp 7 
• Lệ Phí: Miễn phí  
• Thời gian của trại hè (chọn một ca):  
• Ca buổi sáng:  8:30 sáng -11:30 sáng  
- HOẶC LÀ 
• Ca buổi chiều:  12:30 trưa - 3:30 chiều  
• Phương Tiện Di Chuyển: sẽ có xe buýt cho những học 
sinh nào đủ điều kiện đi xe buýt trường cho năm học 2021-
2022  

Nếu bạn muốn cho con của mình tham gia Trại Hè, vui 
lòng đăng ký tại trang mạng của trường Trung Học Cấp I 
của bạn!

(Số lượng học sinh tham gia có giới hạn.  Chỉ có 150 học 
sinh cho mỗi cấp lớp cho ca buổi sáng và 150 học sinh cho 
ca buổi chiều.  Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu ca bạn 
chọn đã đầy).
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