Power Up
Your Learning!
Học Viện Power Scholars 2022
Tăng Cường Khả Năng Học Tập Của Con Bạn!

Học viện Power Scholars của YMCA là một chương trình MIỄN PHÍ, THÚ VỊ và phong phú để con của bạn
học hỏi và học tập trong suốt 4 tuần lễ mùa hè. Các học sinh sẽ được các giáo viên CCSD giảng dạy nửa
ngày bằng chương trình giáo dục từ Bellxcel, tập trung vào môn Toán và môn Anh Văn.
Để con của bạn nhận được lợi ích tối đa từ chương trình này, con của bạn buộc phải tham gia đầy đủ
(ngày và thời gian ghi bên dưới). Vui lòng đăng ký MỘT buổi, sáng hoặc chiều tại MỘT trường duy nhất
Học viện Power Scholars được thiết kế đặc biệt cho những học sinh sẽ đi học lớp 1 đến lớp 5 vào mùa
thu năm 2022, cho những học sinh cần được hỗ trợ thêm về môn Toán và môn Anh Văn để đạt được
trình độ của cấp lớp
Ngày 6-30 tháng 6Lớp buổi sáng: 8:45-11:30
Thứ Hai/Thứ Tư, Buổi sáng - Willow Creek

Lớp buổi chiều 12:45-3:30

Ponderosa

Thứ Hai/Thứ Tư, Buổi chiều - Cottonwood Creek
Thứ Ba/Thứ Năm, Buổi sáng - Belleview

Mountain Vista

Mission Viejo Rolling Hills

Independence

Thứ Ba/Thứ Năm, Buổi chiều - Red Hawk Ridge

Trails West

Timberline

Arrowhead

Buffalo Trail

Pine Ridge

Aspen Crossing

Black Forest Hills

Đăng ký cho cơ hội này trên RevTrak (dùng tên tài khoản của phụ huynh hoặc tạo tài khoản).
https://cherrycreek.revtrak.net/other-programs/rw-summer-school/
Khi đăng ký của bạn đã được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông tin xác nhận gửi đến địa chỉ email
trong hồ sơ của bạn. Ghi danh cho chương trình này sẽ dựa trên ưu tiên học tập. Để đảm bảo vị trí của
bạn, vui lòng đăng ký trước ngày 11 tháng 5.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên lạc:
tbernauer@cherrycreekschools.org
kbruetsch@cherrycreekschools.org

