Chương trình Mùa hè PPS 2022 dành cho Học sinh
Ngày 6 tháng 6 năm 2022

Các gia đình PPS thân mến,
Năm nay, các chương trình mùa hè năm 2022 của chúng tôi sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 21
tháng 6. Chương trình 15 triệu đô la là gói chương trình mùa hè mạnh mẽ nhất trong lịch sử PPS
và tiểu bang.
Chương trình học tập chất lượng cao
Có các cơ hội cho học sinh ở mọi lứa tuổi bao gồm hỗ trợ học tập, hoàn tất tín chỉ cho học sinh
trung học, các hoạt động bồi dưỡng, trải nghiệm học tập văn hóa đặc trưng và hỗ trợ đặc biệt
cho học sinh khuyết tật. Các chương trình này được cung cấp bởi cả nhân viên PPS và các đối
tác cộng đồng. Xin xem danh sách tùy chọn bên dưới. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương
trình học tập chất lượng cao PPS trong liên kết này,
Học Tập Phong Phú và Mở Rộng
PPS đang hợp tác với hơn 50 tổ chức cộng đồng để cung cấp một loạt các trại hè phong phú bổ
ích miễn phí cho hơn 7.500 học sinh trên khắp Portland.
Với hơn 50 chương trình, PPS sẽ cung cấp nhiều cơ hội phong phú. Dưới đây là một số điểm nổi
bật của chương trình:
● Village Resiliency - sẽ phục vụ học sinh cấp hai với phương pháp học tập dựa trên dự án
và thể hiện sáng tạo như sơn / thiết kế giày, làm đèn cầy, cách giảm căng thẳng. Trọng
tâm là xây dựng sức khỏe xã hội và tình cảm, quản lý căng thẳng và xây dựng tinh thần
lành mạnh.
● Feed the Mass - sẽ cung cấp chương trình Khoa học là Cuộc sống và Xây dựng Nền tảng
để Thành công cung cấp các kỹ năng sống thực tế, STEM và học tập Dựa trên Khoa học
cho học sinh ở mọi lứa tuổi như khoa học thực phẩm, chuẩn bị và Lego Robotics.
● Hand2Mouth - Nghệ thuật sân khấu sẽ cung cấp cho học sinh từ 11-18 tuổi trãi nghiệm
trong tất cả các khía cạnh của biểu diễn sân khấu bao gồm trại dành cho học sinh nói và
học tiếng Tây Ban Nha.
Xin truy cập www.ppsfamilysupports.com để xem các cơ hội. Đây là một liên kết nhanh đến
hướng dẫn để đăng ký.

Ngoài ra chương trình này còn có hơn 500 cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên, nơi học sinh
trung học có thể kiếm được mức lương đáng kể đồng thời khám phá các ngành nghề từ khoa
học, công nghệ, chăm sóc trẻ em, giáo dục và nghệ thuật.
● IRCO - sẽ có 30 cơ hội việc làm, để học sinh có thể kiếm được 1.000 đô la tiền trợ cấp để
tham gia vào các dự án phục vụ và phục hồi cộng đồng. Học sinh thực tập sẽ được hỗ
trợ bởi chương trình và phát triển lực lượng lao động Thanh Thiếu Niên từ IRCO.
● SEI - sẽ cần 40 học sinh trung học làm việc trợ lý huấn luyện viên và người hướng dẫn
cho các chương trình mùa hè và trả cho học sinh $ 16 / giờ và 30 giờ một tuần.
● Dàn nhạc Thanh thiếu niên Bravo: sẽ cần 20 học sinh trợ giúp $ 17 / giờ để hỗ trợ Giảng
dạy tại các địa điểm chương trình.
● Portland Playhouse - trả $ 17 / giờ, cần 18 học sinh trung học trợ giúp sẽ được cố vấn cả
trong và ngoài lớp học do Giám đốc Hướng nghiệp Thanh Thiếu Niên, tham gia vào các
cuộc họp nhân viên hàng tuần với tất cả nhân viên trại và cũng sẽ gặp nhau mỗi tuần
một lần với Giám đốc Hướng nghiệp Thanh Thiếu Niên để hỗ trợ nhu cầu học tập và
phát triển.
Vẫn còn thời gian để các gia đình ghi danh cho học sinh vào các chương trình, bao gồm cả dịch
vụ giữ trẻ miễn phí. Xin xem danh sách các tùy chọn tại pps.net.
Cùng nhau tiến lên
Tiến sĩ Cheryl Proctor
Phó Giám đốc, Hướng dẫn & Cộng đồng Trường học

