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Khóa Học Hè Mặt Đối Mặt ESOL 2013 Khối 
Trung Học Phổ Thông của Các Trường 
Công Lập Quận Gwinnett 

Thông Tin 
Khóa Học Hè 2013 Dành Cho Các Học Sinh Đang Học Tiếng Anh (English Learner) Khối Trung Học Phổ Thông của Các Trường 
Công Lập Quận Gwinnett là một chương trình cho phép các học sinh theo học các lớp để vượt tiến độ hay để học bù các lớp học 
đã không đạt trước đó. Các lớp học dành cho các học sinh khối trung học phổ thông, bao gồm các lớp học được chọn cho các 
học sinh vừa lên lớp 9. Tuy nhiên, phương tiện đi lại không được cung cấp. Nhân viên tư vấn của con em của quí vị sẽ xem 
lại các lựa chọn của các em sau khi các em nộp đơn lựa chọn các lớp học hè trực tuyến. Đọc các câu hỏi và câu trả lời bên dưới 
và danh sách các môn học được tổ chức trên mặt sau của tờ bướm này. Nếu quí vị có thắc mắc khác, vui lòng hỏi thăm nhân 
viên tư vấn, giáo viên ESOL của con em hay vào trang web Khóa Học Hè (www.gcpssummerschool.com): 
 
Các lớp học hè tổ chức nơi đâu? 
Phạm vi các lớp học hè tổ chức tại ba địa điểm. Các học 
sinh có thể học tại bất cứ địa điểm nào có một hay nhiều 
môn học các em cần. 
• THPT Archer (2255 New Hope Rd., Lawrenceville) 
• THPT Lanier (918 Buford Hwy., Sugar Hill) 
• THPT Meadowcreek (4455 Steve Reynolds Blvd., 
Norcross) Khóa Học Hè ESOL sẽ được tổ chức tại địa điểm 
này.  

Học phí các lớp học hè như thế nào? 
Các lớp học cho các Học Sinh Đang Học Tiếng Anh (EL) tại 
trường THPT Meadowcreek sẽ do Văn Phòng EL thanh 
toán. Các EL có thể được yêu cầu học các lớp học hè khối 
trung học phổ thông thông thường tại trường THPT Archer 
hay THPT Lanier và chỉ được Văn Phòng EL thanh toán khi 
có sự cho phép đặc biệt của Giám Đốc Các Chương Trình 
Học Sinh Đang Học Tiếng Anh. Giáo viên ESOL phải yêu 
cầu bằng email nhân danh học sinh. 

Tôi đăng ký và thanh toán học phí học hè như thế nào? 
Đăng ký trực tuyến từ 1 tháng 2 đến 3 tháng 6. Đăng ký trực 
tuyến tại www.mypaymentsplus.com. Các EL phải do giáo 
viên ESOL hay nhân viên tư vấn của em đăng ký. 

Các ngày học hè là các ngày nào? 
1/2 –3/6 Đăng ký trực tuyến  
10/6        Buổi Họp Định Hướng ESOL Dành Cho Học Sinh 
11/6  NGÀY KHAI GIẢNG 
20/6  Các báo cáo kết quả học tập được phát hành 
1/7–3/7  Thời gian thi Các Kỳ Thi Hết Môn Học của các  
            môn học được chỉ định 
4/7         Nghỉ Lễ 
10/7  Các Kỳ Thi Cuối Khóa/BẾ GIẢNG 
11/7  Lễ Tốt Nghiệp, Gwinnett Arena, 10 giờ sáng 
 
Những ngày giờ của các lớp học hè là ngày giờ nào? 
Các lớp học hè từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Giờ học là: 
Tiết thứ nhất 7–11 giờ sáng. 
Ăn trưa   11–11:30 sáng 
Tiết thứ hai  11:30 sáng –3:30 chiều. 

Chính sách hiện diện của khóa học hè thế nào? 
Vì độ dài của tiết học (bốn giờ) và độ ngắn của kỳ học hè (17 
ngày), các học sinh bắt buộc tham dự tối thiểu 16 ngày để đạt  

yêu cầu tín chỉ của cấp trung học phổ thông. Do đó, học sinh 
không thể vắng mặt hơn một ngày trong khóa học hè. Lần 
vắng mặt thứ hai sẽ dẫn đến việc học sinh bị rút tên ra khỏi 
khóa học mà không được hoàn phí. Tất cả các lần vắng mặt 
(có lý do chính đáng và không lý do chính đáng) được tính 
vào sĩ số hiện diện. Sẽ không có ngoại lệ. 

GHI CHÚ: Việc trễ học ảnh hưởng đến việc học và gây mất 
trật tự cho lớp học. Xem biện pháp xử phạt bên dưới: 
Trễ học (sau khi chuông reo, trong 30 phút đầu) = 1 lần trễ 
học 
3 lần trễ học = 1 lần vắng mặt 
Đến lớp muộn (hơn 30 phút) = 1 lần vắng mặt 
Lần vắng mặt thứ 2 = Rút tên khỏi khóa học hè (không 
được hoàn phí) 

Có phục vụ bữa ăn trưa trong phòng ăn trong khóa 
học hè? 
Phòng ăn không bán bữa ăn trưa trong khóa học hè. Tuy 
nhiên, các nhà thầu bán thức ăn trưa (pizza, bánh mì gà, 
v.v.) cho học sinh trong nữa giờ nghỉ ăn trưa. Các học sinh 
cũng có thể mang thức ăn trưa từ nhà. Các học sinh học 
cả hai tiết thứ nhất và thứ hai không thể rời trường 
giữa hai tiết học dù với bất cứ

Còn các kỳ thi cuối khóa hay các kỳ thi khác thế nào? 

 lý do gì. Việc rời trường 
học sẽ dẫn đến biện pháp xử phạt đuổi học một ngày 
(một lần vắng mặt tính theo sĩ số hiện diện). 

Tất cả các học sinh phải thi kỳ thi cuối khóa, không có 
ngoại lệ. Các học sinh theo học học kỳ hai của các môn 
học sau – Ngôn ngữ dành cho cấp lớp 9, Ngôn ngữ dành 
cho cấp lớp 11, Đại Số 1 CC, Hình Học Kết Hợp, Sinh Vật, 
Kinh Tế, và Lịch Sử Mỹ – phải thi các Kỳ Thi Cuối Khóa 
(EOCT) bắt buộc của tiểu bang trong môn học đó. Thời 
gian cho các EOCT là 1 tháng 7–3 tháng 7. Các EOCT 
chiếm 20% tổng điểm sau cùng của môn học của học sinh. 
EOCT là kỳ thi cuối kỳ của môn học. 
Các kỳ thi cuối kỳ dành cho các môn không là môn EOCT 
được sắp lịch thi vào ngày 10 tháng 7:  
Kỳ thi tiết thứ nhất  7–9 giờ sáng. 
Giải lao   9–9:15 sáng 
Kỳ thi tiết thứ hai  9:15–11:15 sáng 
Các kỳ thi cuối kỳ chiếm 20% tổng điểm của môn học của 
học sinh.   

Find information ater online February 1–June 3 @. 

http://www.mypaymentsplus.com/�

