
 

HIDOE thông báo về các cơ hội mở rộng trong mùa hè cho việc học tập và hỗ trợ 

học sinh 
 

Các trường thuộc Sở Giáo dục Tiểu bang Hawai‘i 

(HIDOE) sẽ cung cấp một danh mục toàn diện về 

chương trình học hè nhằm giải quyết các nhu cầu học 

tập của học sinh khi các em chuyển trở lại học trực tiếp 

hoàn toàn và chuẩn bị cho năm học 2021-22.  

 

“Các trường học đã làm việc chăm chỉ để thiết kế các 

chương trình nhận được nhiều sự quan tâm cho những 

học sinh dễ bị tổn thương, những học sinh mà ít được 

tham gia trong thời gian đại dịch cũng như các chương 

trình bồi dưỡng cho những học sinh muốn thử những 

điều mới và khám phá những sở thích mới,” Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Christina Kishimoto cho biết. 

“Các chương trình được cung cấp sẽ trải dài ở tất cả các cấp lớp, từ chương trình chuyển tiếp dành cho 

học sinh sắp vào mẫu giáo đến các kỳ thực tập hè có trả lương cho học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp của 

chúng tôi.” 

 

Ngoài lớp học hè truyền thống, Sở còn cung cấp các cơ hội học tập mùa hè hấp dẫn thông qua các mô 

hình được mô tả dưới đây. Các gia đình nên kiểm tra với trường học của con mình để biết thông tin chi 

tiết cụ thể của từng chương trình.  

 

Chương trình Học hè Chính thức 

Chương trình học hè chính thức của HIDOE nhằm mục đích cung cấp một danh mục phong phú các 

bài giảng bổ sung cho các mục đích bồi dưỡng, bổ túc, lấy tín chỉ hoặc khôi phục tín chỉ cho học sinh 

từ lớp Mẫu giáo - Lớp 12. Học sinh từ lớp 9-12 cũng có cơ hội đăng ký học hè thông qua E-School. 

Bấm vào đây để xem danh sách các chương trình học hè hiện tại.  

 

Các Trung tâm Học hè tại Trường học 

Các trung tâm học hè được thiết kế ở cấp trường 

dựa trên nhu cầu của học sinh. Có sáu loại: lấy tín 

chỉ, khôi phục tín chỉ, bồi dưỡng, can thiệp, bổ túc 

hoặc các chương trình chuyển tiếp. Ngày học 

trong chương trình và mô hình giảng dạy sẽ khác 

nhau tùy theo trường học.  

 

Một ví dụ về trung tâm học tập là Chương trình 

Chuyển tiếp vào Mẫu giáo Sớm Mùa hè, mà tất 

cả các trường tiểu học HIDOE có thể hợp tác với 

Hawaiʻi P-20 Partnership for Education để cung 

cấp. Chương trình kéo dài ba tuần và miễn phí 

này sẽ cung cấp trải nghiệm học tập trong lớp học 

cho các học sinh sắp vào mẫu giáo có ít hoặc 

không có trải nghiệm học mầm non.  

 

Ngoài ra, các trung tâm học tập di động tại cộng đồng, đã được thí điểm vào mùa hè năm ngoái, sẽ 

tiếp tục, phục vụ các cộng đồng sau đây vào mùa hè này: Lāna‘i, Moloka‘i, Hāna và Khu Phức hợp 

Ka‘ū-Kea‘au-Pāhoa. 

 

Để biết thêm thông tin và bản đồ các trung tâm học hè tại trường hiện có của HIDOE, vui lòng xem 

tại đây.  

https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/Summer-Learning.aspx
https://sites.google.com/hawaiidoe.k12.hi.us/e-school/registration/summer-2021-registration
https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/home.aspx
https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/Learning-Hub.aspx


 

 

Hỗ trợ Chuyên biệt cho Học sinh 

Các cơ hội học tập mở rộng sẽ được cung cấp cho các học sinh cần các dịch vụ và hỗ trợ chuyên 

biệt. Các chương trình này bao gồm Năm học Kéo dài (ESY), Cơ hội Học tập Mở rộng cho Học sinh 

học Anh Ngữ, Các Chương trình Hỗ trợ Đặc biệt cho học sinh khuyết tật, và Các Dịch vụ và Hỗ trợ 

cho Chương trình Học Thay thế (ALPSS). 

 

Học Cấp tốc 

Các chương trình Đại học Sớm, một sự hợp tác giữa HIDOE và hệ thống của Đại học Hawai‘i, sẽ 

được cung cấp cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 để học cấp tốc. Các học sinh đủ điều kiện có thể đạt 

được tín chỉ đại học trong khi đáp ứng các yêu cầu để đạt bằng tốt nghiệp trung học (tín chỉ kép) sau 

khi hoàn thành thành công khóa học. 

 

Học tập cho Đại học, Nghề nghiệp hoặc tại Cộng đồng 

Để hỗ trợ học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp, những học sinh thường có thể tham gia các hoạt động 

ngoại khóa, học tập tại cộng đồng hoặc làm việc bán thời gian, các cơ hội thực tập hè một lần nữa 

được cung cấp tại các văn phòng tại tiểu bang của HIDOE. Kỳ thực tập dự kiến sẽ bắt đầu vào 

Tháng Sáu.  

 

Ngoài học tập, các dịch vụ và hỗ trợ sau đây sẽ được cung cấp trong những tháng hè. 

 

Chương trình Cung cấp Thực phẩm trong Mùa hè 

HIDOE sẽ chuyển đổi sang chương trình dịch vụ thực phẩm mùa hè, chương trình Seamless 

Summer Option (SSO). Thông tin thêm về các địa điểm trường tham gia sẽ được cập nhật sau. 

 

Đường dây nóng Hawaii Keiki và Dịch vụ Y tế Từ xa 

Được phát triển để cải thiện khả năng tiếp cận công bằng tới các nguồn trợ giúp y tế, Đường dây 

nóng Y tế Hawaii Keiki và Dịch vụ Y tế Từ xa được cung cấp miễn phí cho các học sinh, gia đình và 

nhân viên HIDOE có thắc mắc liên quan đến các mối quan ngại về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần 

của học sinh. Giờ làm việc mùa hè sẽ là từ ngày 7 Tháng Sáu đến ngày 23 Tháng Bảy, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu, 8 a.m. đến 3 p.m., trừ ngày lễ. Gọi số điện thoại miễn phí (844) 436-3888. Dịch vụ 

thông dịch được cung cấp. 

 

Dự án YES 

HIDOE sẽ tiếp tục Dự án YES để thu hút sự tham gia của các học sinh khó tiếp cận và các gia đình 

có nhà ở không ổn định, cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và đồ dùng vệ sinh, và 

cung cấp các hoạt động giáo dục thú vị. Mỗi khu vực địa lý sẽ xác định thông tin chi tiết cụ thể dựa 

trên nhu cầu của địa phương, phục vụ như một cầu nối giữa nhà trường và cộng đồng. 

 

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội trong mùa hè của HIDOE, vui lòng truy cập 

bit.ly/HIDOEsummerlearning. 

### 

https://www.hawaii.edu/dualcredit/early-college/
http://bit.ly/HIDOEsummerlearning

