Kỳ Vọng Về Hành Vi
Hạnh Kiểm
Hành vi can thiệp vào quyền được học của các học
sinh khác sẽ không được dung thứ và có thể dẫn đến
việc bị loại khỏi khóa Học Hè. Các sự kiện liên quan
đến lý do học sinh được gửi đến văn phòng sẽ được
điều tra và được xét xử theo đúng thủ tục hiện hành.
(Không hoàn lại tiền).

Hút hoặc Sử Dụng Thuốc Lá
Việc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá (thuốc lá,
cigars, tẩu và thuốc lá không khói) và các sản phẩm
giống như thuốc lá, như thuốc lá điện từ (E-cigarettes)
đều bị cấm trong hoặc trên tất cả sân trường/cơ sở
của học khu (Chính Sách Sở 1150). Vi phạm có thể
dẫn đến việc bị loại khỏi khóa Học Hè

Ăn Mặc và Tác Phong

Không khí chung của một trường học phải có lợi cho
việc học tập. Nếu diện mạo chung của một học sinh
thu hút sự chú ý quá mức đến nỗi trở thành một yếu
tố gây rối, học sinh đó sẽ được yêu cầu sự thay đổi
cần thiết. Yêu cầu ID của Trường.

Điện Thoại Di Động/Thiết Bị Nghe Nhạc
Việc sử dụng điện thoại di động bị cấm trong thời gian
học (giảng bài). Việc sử dụng các thiết bị nghe nhạc
trong giờ học (giảng bài) là tùy theo quyết định của
giáo viên lớp học. Tất cả các Chính sách của Hội
Đồng Giáo dục USD 259 có hiệu lực cho các lớp
Học Hè. Học khu USD 259 không chịu trách
nhiệm đối với các thiết bị điện tử bị hư hỏng hoặc
bị đánh cắp đã được mang đến Trường Hè bởi học
sinh.

Các Trung Tâm Học Tập (Learning Centers)
Learning Centers sẽ mở cửa tại tất cả các trường trung
học trong thời gian Học Hè. Vui lòng liên lạc các
trường riêng lẻ để biết chi tiết..
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Chính Sách Hiện Diện
Học sinh phải có mặt ở trường hè mỗi ngày
học, không có ngoại lệ. Khi học sinh không
thể có mặt trọn 14 ngày, học sinh có nguy
cơ bị loại khỏi cơ hội học hè và không có
tín chỉ và không được hoàn lại tiền. Kỳ
nghỉ gia đình, các cuộc hẹn bác sĩ và các cam
kết khác không nên lên kế hoạch trong suốt
các lớp học hè.
Không có các buổi học bù. Ba (3) lần đi trễ
bằng một (1) ngày vắng mặt. Bất kỳ học sinh
nào đi trễ sau 30 phút đối với một buổi học
được coi là vắng mặt. Học sinh có một hoặc
hơn (1) lần vắng mặt có lý do có thể bị rút
khỏi lớp. Học sinh vắng mặt nào không lý do
có thể bị rút khỏi lớp và không được hoàn lại
tiền. Vắng mặt khẩn cấp sẽ tùy theo quyết
định của người quản lý trường hè.

Các Biện pháp Phòng ngừa
COVID-19
Trường Công Lập Wichita YÊU CẦU tất cả
giáo viên, nhân viên, học sinh và khách
phải đeo khẩu trang tại tất cả các cơ sở của
WPS, kể cả trong thời gian học hè. Học sinh và
nhân viên WPS cũng sẽ được yêu cầu tiếp tục
rửa tay và khử trùng thường xuyên.

Trường Công lập Wichita không phân biệt đối xử dựa trên

chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính,
bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác,
tình trạng cựu chiến binh hoặc các phân loại được bảo vệ hợp
pháp khác trong các chương trình và hoạt động của trường.
Những ai có thắc mắc có thể liên hệ với Giám đốc Title IX /
ADA / Điều phối viên Mục 504 của khu học dành cho người
lớn theo số (316) 973-4420, hoặc Điều phối viên Mục 504
dành cho học sinh theo số (316) 973-4475, 903 S.
Edgemoor, Wichita KS 67218
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HỌC HÈ

NGÀY 3-24
THÁNG 6, 2021
Địa Điểm Học Hè
West High

820 S Osage
Wichita, KS

Heights (Chỉ Môn Thể Dục)
5301 N Hillside
Wichita, KS

Northwest (Chỉ môn Thể Dục)
1220 N Tyler Rd
Wichita, KS

EVERY STUDENT FUTURE READY

Khóa Học Được Cung Cấp
Các Địa Điểm Học Hè
Học Hè sẽ được tổ chức tại:

Các khóa học hè trung học cho phép học sinh nhận
tín chỉ cho các môn học bắt buộc nếu trước đó học
sinh đã rớt một khóa học.

LƯU Ý: Học sinh chương trı̀nh IB nên liên hệ với
trường East High đe� bie� t thông tin các khóa học hè.

Việc thanh toán cho các lớp lấy tín chỉ ban đầu có
thể được thực hiện tại West, Heights, Northwest
hoặc thông qua My Payments Plus, https://
mypaymentsplus.com. Ngày cuối cùng để ghi
danh cho các khóa hè Trung học là 3 giờ chiều, thứ
ba, ngày 01 tháng 06.

* Các khóa học của học kỳ đa� u tiên (0,5 tı́n chı̉) được
dạy vào buo� i sáng: 7:30 đến 11:30 sáng.
* Các khóa học học kỳ thứ hai (0,5 tı́n chı̉) được dạy
vào buo� i chie� u: 12:00 đến 4 giờ chiều
* Khóa học một học kỳ ve� Chı́nh phủ và Kie� n thức Tài
chı́nh sẽ được dạy khi so� lượng ghi danh và giáo viên
sa� n có cho phép.
* Thời gian học hè die� n ra từ ngày 3 tháng 6 đe� n ngày
24 tháng 6 với to� ng thời gian là 14 ngày. Trường hè sẽ
không học vào các ngày thứ Sáu trừ ngày thứ Sáu đa� u
tiên, ngày 4 tháng sáu.
* Học sinh tham dự các khóa hè của trường Trung học
West có the� đủ đie� u kiện đe� đi xe bus màu vàng của
nhà trường. Ne� u đăng ký sau ngày 25 tháng 5, dịch vụ
xe bus có the� bị chậm tre� và quý vị sẽ chịu trách nhiệm
đưa đón con cho đe� n khi có tuye� n xe bus được chı̉
định. Vui lòng kie� m tra với West High đe� bie� t các
tuye� n xe bus. Học sinh có the� đi xe bus Wichita Transit
mie� n phı́ đe� n trường hè ở West và Northwest. Học
sinh học tại West có the� đi tuye� n Wichita Transit 16.
Học sinh theo học tại Northwest có the� đi tuye� n
Wichita Transit 12. Đe� bie� t thông tin ve� tuye� n đường,
hãy xem wichitatransit.org.
* Không hoàn lại học phí sau khi học sinh đã tham gia
buổi học đầu tiên.

Học Phí

Trường

West, Heights (chỉ môn Thể Dục) và Northwest
(chỉ môn Thể Dục)
• Vui lòng liên hệ với Nhân viên Liên hệ Trường
hè (thông tin được liệt kê trong brochure) từ
trường của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
• Các khóa học và địa điểm học phụ thuộc vào số
lượng ghi danh. Học sinh sẽ được thông báo
trước Thứ Ba, ngày 1 tháng 6 năm 2021 về bất
kỳ thay đổi nào đối với lịch học hè của các em.

Ba lớp được cấp tín chỉ ban đầu dựa trên các tiêu chí
sau:
1. Government, học sinh bước vào năm cuối (khóa
học một học kỳ)
2. Financial Literacy, học sinh bước vào năm thứ ba
hoặc năm cuối (khóa học một học kỳ)
3. P.E. Foundations, học sinh bước vào năm thứ
nhất cũng như tất cả các học sinh trung học khác
(khóa học hai học kỳ)

Thông Tin Ghi Danh
Thủ Tục Ghi Danh
Để đăng ký, học sinh phải gặp cố vấn (counselor)
để lựa chọn khóa học và hoàn thành đơn đăng ký
trực tuyến, http://bit.ly/wpssummerschool, trước
khi đóng phí. Các lớp học sẽ được lấp đầy trên cơ
sở ai ghi danh trước được nhận trước. Việc ghi
danh sẽ bắt đầu ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Học sinh USD 259 Phục hồi Tín chỉ : $0
Học sinh USD 259 lấy tín chỉ ban đầu: $90.00 mỗi
lớp (nửa đơn vị tín chỉ của khóa học)
Học sinh Ngoài Học Khu lấy tín chỉ ban đầu:
$150.00 mỗi lớp (nửa đơn vị tín chỉ của khóa học)

Quét mã QR để nộp đơn
đăng ký học hè
**Chỉ cung cấp cho học sinh năm cuối đã hoàn
thành cohort năm thứ 4 của mình.

Thông Tin Liên Hệ
Người Liên Hệ

Điện Thoại

