
Trường Trung Học Madison  
2014 Trại Hè Thử Thách Lớp 9   
 
Trường Trung Học Madison hân hoan chào mừng các học sinh mới lớp 9 đến chương trình 
mùa hè với nhiều lựa chọn.   Chúc mừng các em đã chọn tham gia vào trường học mùa hè 
và chuẩn bị trở thành các học sinh Madison Senators thành công, Lớp Học Ra Trường Năm 
2018  
Chương trình mùa hè miễn phí và bao gồm:  

� Ăn sáng     � Thẻ xe buýt Tri-Met    
� Ăn Trưa                 � Tất cả các vật liệu trong trại hè  

 

Tất cả học sinh có cơ hội đạt được 0.5 tín chỉ trung học – như là học xong 1 lớp học trung học trước khi khai giảng vào 
mùa thu!  Để hội đủ điều kiện đạt tín chỉ, học sinh phải tham gia vào mỗi lớp học và hoàn tất một dự án cuối cùng.  
Nộp đơn ghi danh không bảo đảm sẽ được học hè.  Chỗ có giới hạn.  Lá thơ xác nhận sẽ được gởi về nhà các học sinh 
nộp đơn trước Ngày 23 Tháng Năm để báo cho học sinh biết rằng đã được nhận học hè hoặc trong danh sách chờ đợi.  

   
Đánh Dấu  

GIỮ TRANG TÀI LIỆU NÀY CHO HỒ SƠ CỦA HỌC SINH 

Vào đây!  

HỒ SƠ GHI DANH PHẢI NỘP CHO TRƯỜNG TRƯỚC NGÀY 16 THÁNG NĂM, 2014   
     

 Trại Hè Thử Thách GEAR UP – Ngày 14 Tháng Bảy– Ngày 1 Tháng Tám: 8:30 AM – 2:30 PM  
 
Học hỏi về bộ óc, phẩm hạnh con người, và cách học hỏi thực tập với các giáo viên và học 
sinh!  Học các phương thức công hiệu giúp học sinh học giỏi trên trung học và cao hơn.  
Xin liên lạc Michael Scher số (503) 730-7014 nếu có thắc mắc.   

Hoặc 

Trại Hè Latino Network’s Conexiones Cộng thêm Trại Hè Thử Thách GEAR UP –  
Thứ Hai đến Thứ Năm, Ngày 23 Tháng Sáu – 18 Tháng Bảy, 2014, 8:30 AM –2:30 PM  
 
Chơi vui vẻ và học hỏi qua các sinh hoạt xây dựng đồng đội và lãnh đạo.  Học sinh sẽ 
học các thói quen của học sinh thành công, xem xét các lựa chọn đại học và nghề 
nghiệp, và tìm tòi học hỏi lịch sử và nghệ thuật của Chicano và Latino với các thày 
giáo song ngữ và văn hóa. Xin liên lạc Tony Gonzalez, số (503) 283-6881 nếu có thắc 
mắc.   

ĐỂ Ý CÁC NGÀY QUAN TRỌNG SAU ĐÂY:  
Buổi tối thông báo tin tức chương trình mùa hè thử thách Lớp 9, Thứ Năm, Ngày 5 Tháng Sáu, 2014, 5:30-
7:30 PM, Thư Viện Trường Trung Học Madison High School:  Tìm hiểu thêm về các chương trình mùa hè và 
gặp gỡ nhân viên.  Sẽ có ăn tối, giữ trẻ, và các dịch vụ thông dịch.   
  
Ăn Mừng Cuối Mùa Hè Lớp 9, Thứ Sáu Ngày 1 Tháng Tám, 2014, 4:00-6:00 PM, trong Thư Viện Trường   
Madison: Chúc mừng sự thành tựu của các học sinh.  Lễ Phát Phần Thưởng cho Các Học sinh lúc 5:30 PM.  Sẽ 
có ăn tối, giữ trẻ, và các dịch vụ thông dịch.    

** Phải ghi danh học Trường Trung Học Madison trong niên học 2014-2015 **  

 



 
  
 

Trường Trung Học Madison 

2014 Đơn Lớp 9 Chọn Lớp học Hè 

NỘP ĐƠN NÀY VỚI HỒ SƠ GHI DANH 

 HỒ SƠ GHI DANH PHẢI NỘP CHO TRƯỜNG TRƯỚC NGÀY 16, THÁNG NĂM, 

2014  

Tên Học Sinh: __________________________________ Số ID #:________________ I Chọn 

các lớp học này cho Trại hè Thử Thách 2014: 

 Trại Hè Thử Thách GEAR UP – Ngày 14 Tháng Bảy– 1 Tháng Tám: 8:30 AM – 
2:30 PM 
 
Học hỏi về bộ óc, phẩm hạnh con người, và cách học hỏi thực tập với các giáo viên và học 
sinh!  Học các phương thức công hiệu giúp học sinh học giỏi trên trung học và cao hơn.  Xin 
liên lạc Michael Scher số (503) 730-7014 nếu có thắc mắc. 

HOẶC 

Trại Hè Latino Network’s Conexiones Cộng thêm Trại Hè Thử Thách  GEAR UP               
Thứ Hai đến Thứ Năm, Ngày 23 Tháng Sáu – 18 Tháng Bảy, 2014, 8:30 AM –2:30 PM 

Chơi vui vẻ và học hỏi qua các sinh hoạt xây dựng đồng đội và lãnh đạo.  Học sinh sẽ 
học các thói quen của học sinh thành công, xem xét các lựa chọn đại học và nghề 
nghiệp, và tìm tòi học hỏi lịch sử và nghệ thuật của Chicano và Latino với các thày 
giáo song ngữ và văn hóa. Xin liên lạc Tony Gonzalez, số (503) 283-6881 nếu có thắc mắc về Trại Hè Latino 
Network’s Conexione  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ký tên dưới đây, tôi, ____________________________(Tên Phụ huynh/người giám hộ) hiểu biết rằng tôi chọn một lớp học hè cho 
con em tôi.  Tôi hiểu biết rằng con em tôi phải đi học Trại Hè Thử Thách GEAR UP, giữ tỷ lệ hiện diện 90%, và hoàn tất một cách 
thành công các bài làm để hội đủ điều kiện đạt được 0.5 tín chỉ trung học.    
GEAR UP và Latino Network là một phần của Chương Trình Summer Youth Connect. Summer Youth Connect là sự hợp tác giữa các sở 
học chánh trong quận Multnomah (bao gồm Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Portland Public, và Reynolds), 
the City of Portland, Multnomah County, All Hands Raised, và Worksystems, Inc. Summer Youth Connect cung cấp cho các học sinh 
thêm sự trợ giúp giáo dục và các kinh nghiệm đại học/nghề nghiệp trong các tháng mùa hè.  Chúng tôi làm việc chung với nhau để 
giúp thêm nhiều học sinh tốt nghiệp trung học và tiến xa hơn trong học đường và huấn nghệ.   
Để cung cấp cho con em và gia đình các dịch vụ và trợ giúp tốt nhất, sở học chánh của con em quý vị sẽ chia xẻ thông tin của học sinh 
với các cộng sự viên của Chương Trình Summer Youth Connect. Thông tin bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng giáo dục, tin tức 
cá nhân và liên lạc.  Bằng cách ký tên dưới đây, tôi cho phép các tin tức tài liệu được chia xẻ giữa các cơ quan được liệt kê ở trên và 
các cơ quan trong Chương Trình Summer Youth Connect.  Các tài liệu này có thể được dùng trong các năm sau để cung cấp thêm các 
dịch vụ cho học sinh (thí dụ, thực tập và học bổng đại học).  

GHI DANH CHƯA ĐƯỢC HOÀN TẤT NẾU KHÔNG NỘP TRANG NÀY VỚI HỒ SƠ GHI DANH 

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ: _____________________________  Ngày: ___________________                                          

** Phải ghi danh học Trường Trung Học Madison trong niên học 2014-2015 ** 

ATTN School Staff 
Please Pony to:        

GEAR UP, Attn: Susan  
Rego, at Rice ASAP  

   

Đánh dấu 
Vào đây!   



 
Ghi Danh Madison GEAR UP & SUN Community School 

Đơn Ghi Danh 2014-2015      

NỘP ĐƠN GHI DANH NÀY VỚI ĐƠN CHỌN LỚP HỌC   

HỒ SƠ GHI DANH PHẢI NỘP CHO TRƯỜNG TRƯỚC NGÀY 16, THÁNG NĂM, 2014   

Xin đọc đơn này cẩn thận, điền đơn hoàn toàn, và ký tên. CHỈ CHẤP NHẬN ĐƠN HOÀN TẤT ĐẦY ĐỦ. 
Thắc mắc? Xin gọi điện thoại hoặc email:             

   GEAR UP Cluster Coordinator, Michael Scher, mscher@pps.net, (503) 730-7014  --HOẶC--  

       SUN CS Site Manager, Katie Lauderdale, klauderd@pps.net; 503-916-5338  

  

TIN TỨC HỌC SINH  

Tên  ____________________  Họ  _________________________  Ngày Sanh  ____/____/_____    

Giới Tính    Nam    Nữ    Khác    Lớp (niên học 2014-15) _______    Số học sinh/Synergy ID no. ________________ 
Địa chỉ số nhà __      ____ ____________  ________    ____________  

Thành Phố   __   _ Tiểu Bang  _   Số Zip Code   _______ Điện Thoại Nhà (______) _______-__________   

Chủng Tộc hoặc Bản Sắc Nguyên Thủy   Trường Học Cấp Hai: ___________________  
(xin đánh dấu vào các ô thích hợp)   

(Các) ngôn ngữ chính nói ở nhà:                                                                   

___________________________________                                                         
Các vấn đề sức khỏe hoặc y tế 

                                                                (khuyết tật, dị ứng, bị thương trước đây, suyễn, v.v ) 
                                                                    _______________________ 

  
                   Có thức ăn nào học sinh không ăn được khộng? 
                                                                                        NO            YES  
   (Nếu có, là thứ nào?_____________________________) 
  
  

TIN TỨC GIA ĐÌNH  

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: _____ ______________________       Liên hệ với học sinh:____________________ 

Điện thoại (   )   _     -              Địa chỉ E-Mail _________________   Sống với học sinht?  Y    N  
 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: _ ____________________________    Liên hệ với học sinh:____________________   

Điện thoại (   )   _     -              Địa chỉ E-Mail _________________   Sống với học sinht?  Y    N   
 

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, LIÊN LẠC; 

Tên: _____________________________________ Liên Hệ ___________________ Điện Thoại (_____)______-________ 

Tên: _____________________________________ Liên Hệ ___________________ Điện Thoại (_____)______-________ 

ATTN School Staff 
Please Pony to:       

GEAR UP, Attn: Susan  
Rego, at Rice ASAP  



Thông báo không kỳ thị  
Các chương trình và dịch vụ của Trường Học Cộng Đồng SUN phản ảnh sự đa dạng của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi 
không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, màu da, giới tính, quốc gia nguyên thủy, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết 
tật.    

(Lật Ra Trang Sau)  



  

Ghi Danh Madison GEAR UP & SUN 
Community School  

 Đơn Ghi Danh 2014-2015 Tiếp Theo   

Tên Học Sinh : ___________ Số ID #: ___________                          
Xin đánh dấu vào các sự lựa chọn của quý vị hoặc quý vị đã đọc và đồng ý với những 
điều sau đây:                                                                                                                     
Săn Sóc Y Tế Trường hợp Khẩn Cấp: Nếu không liên lạc được với tôi trong trường hợp khẩn 

cấp, tôi ủy quyền cho Sở Học Chánh Portland hoặc nhân viên Madison SUN và các cộng sự viên bằng lòng cho bất cứ điều 
trị nào cần thiết cho con em tôi trong các giờ tham dự trong chương trình. Là người giám hộ hợp pháp, tôi đồng ý chịu 

trách nhiệm tài chánh cho các việc điều trị.  

 Sử Dụng Internet: Tôi cho phép con tôi sử dụng Internet trong lúc được giám sát trong chương  

                                 trình mùa hè.      

Chụp Hình/Nghệ Thuật: Có thể chụp hình các học sinh tham gia, hoặc các tác phẩm nghệ thuật có thể được sáng 
tạo trong các lớp học và được triễn lãm trong trường.  Không kèm theo tên học sinh khi các bức hình hoặc tác phẩm 
nghệ thuật được dùng trong các tài liệu phát ra trong cộng đồng, hoặc các tài liệu giáo dục và quảng cáo được in ra, trên  
Internet hoặc phim ảnh hoặc băng ghi âm.    

 Cho Phép Phát hành hình ảnh: Madison SUN School, GEAR UP, Latino Network, và các cộng 
sự viên, All Hands Raised, có ý định chụp hình và có thể quay phim các học sinh tham gia trong các chương trình 
mùa hè Ninth Grade Counts.  Những hình ảnh và phim thường được dùng trên mạng, phương tiện truyền thông 
xã hội, bản tin, tờ quảng cáo, hoặc các xuất bản khác liên quan đến việc quảng cáo việc làm của các cơ quan ở 
trên. Xin xác định cho biết quý vị có cho phép các hình ảnh và phim của học sinh được dùng cho các mục đích đó 
hoặc phương tiện truyền thông tin tức.      

 Phát hành nghệ thuật: Các chương trình có thể dùng tác phẩm nghệ thuật của con em tôi cho          

              các mục đích ở trên.    

Thỏa Thuận tham Gia Trại hè thử thách GEAR UP và Nhìn nhận sự Rủi Ro  

Tôi, Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh này, cho phép học sinh tham gia vào các sinh hoạt của Trại Hè Thử Thách GEAR UP của 
Sở Học Chánh Portland, bao gồm nhưng không giới hạn, các sinh hoạt trong lớp học, sân chơi, và các cuộc du ngoạn tham quan.   

Tôi tuyên bố theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, con em tôi có kỹ năng và khả năng tâm thần và thể chất cần thiết để tham dự vào các 
sinh hoạt trại hè. Là phụ huynh/người giám hộ của học sinh, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho học sinh về những tổn thương thân 
thể và/hoặc mất mát tài sản cá nhân và những tốn kém của các sự việc đó. 

Tôi cũng hiểu biết thêm và đồng ý mỗi học sinh tham gia trong Trại Hè Thử Thách GEAR Up sẽ bắt buộc phải nghe theo sự hướng dẫn 
và tuân theo các luật lệ của PPS về phẩm hạnh và an toàn. Tôi hiểu Trại Hè Thử Thách GEAR UP có quyền từ chối không cho phép con 
em tôi tham gia vào một hoặc tất cả các sinh hoạt nếu xác thực là học sinh không thể tham gia một cách an toàn. Trại Hè Thử Thách 
GEAR UP cũng có quyền đuổi bất cứ học sinh nào vì những quan tâm đến phẩm hạnh. Tôi cũng hiểu biết sâu xa hơn là để cung cấp 
một kinh nghiệm nhóm hợp tác và an toàn, một học sinh có thể bị loại ra khỏi Trại Hè Thử Thách GEAR UP vì những lý do bao gồm 
phẩm hạnh, bị bịnh hoặc bị thương tích.  

Tôi đã đọc và hiểu những tuyên bố ở trên.  

Chữ Ký Phụ huynh/Người giám hộ: ________________________________________ Ngày: ____/_____/____  

Viết tên Phụ huynh/Người Giám hộ ở đây:  ___________________________________________________  

    Sở Học Chánh Portland là một cơ quan giáo dục vá tuyển chọn nhân viên bình đẳng  

ATTN School Staff 
Please Pony to:        

GEAR UP, Attn: Susan  
Rego, at Rice ASAP    

 



(Tiếp Tục Trang Sau)   

Tên Học Sinh: ______________________  Số ID #:__________________  
Trường Cộng Đồng Madison SUN 

Thỏa thuận tham gia & Cho phép chia xẻ thông tin   
Trường Học Cộng Đồng Madison SUN phối hợp các dịch vụ hổ trợ và các chương trình sau giờ học trong 
Trường Trung Học Madison. Bằng cách ký tên dưới đây tôi cho phép con em nhận các sự hổ trợ trong 
niên học 2014-2015 để cho năm lớp 9 của học sinh được thành công và vui vẻ trong Trường Madison:     
Tham Gia Trường Học SUN Trong niên học 2014-2015  

Có, tôi đồng ý cho con em tôi tham gia vào các sinh hoạt trong Trường Madison SUN trong niên học 2014-

2015.  Tôi hiểu rằng nếu tôi chọn đánh dấu vào ô này, con em tôi có thể tham dự vào Trại Hè Thử thách và có thể tham 
gia váo các sự trợ giúp của Trường Học SUN (kèm học, giúp đỡ làm bài tập, các cơ hội lãnh đạo, các hội và các sinh hoạt, 
v.v.) trong lớp 9 
-Hoặc-  
                  Không, Tôi không đồng ý cho con em tôi tham gia vào các sinh hoạt trong Trường Madison SUN trong niên 

học 2014-2015. Tôi hiểu rằng nếu tôi chọn đánh dấu vào ô này, con em tôi có thể tham dự vào Trại Hè Thử thách 
nhưng không thể tham gia váo các sự trợ giúp khác của Trường Học SUN (kèm học, giúp đỡ làm bài, v.v.) nếu không 
hoàn tất đơn mới ghi danh chương Trình SUN. 

 Lúc Học Sinh Đi Về Nhà:   Sự hiện diện trong trường học Madison SUN là tình nguyện. Các nhân viên Trường Học SUN 
điểm danh và kiểm điểm sự tham gia của học sinh nhưng cho học sinh đi về nhà theo phương tiện chuyên chở tùy 
chọn.   Các nhân viên Trường học Madison SUN và các cộng sự viên mong mỏi các học sinh sẽ lựa chọn các cách an 
toàn và có trách nhiệm.  Nếu con em của quý vị cần những chú ý đặc biệt, xin cho chúng tôi biết trước khi tham dự 
vào chương trình. Xin liên lạc SUN Site Manager Katie số (503) 407-8702 hoặc klauderd@pps.net để lập ra một kế 
hoạch an toàn nếu cần thiết.   

, Tôi đã đọc và hiểu rõ trách nhiệm lúc học sinh ra về từ Trường Học Madison SUN.    

SUN/PPS CHIA XẺ THÔNG TIN  Có hiệu nghiệm  06/15/2014 to 06/30/2015 (trừ khi viết thư xin hủy bỏ)  
Trường Học SUN là sự hợp tác giữa Sở Học Chánh Portland, Multnomah County, the City of Portland và nhiều cộng sự viên và cơ 

quan trong cộng đồng hợp tác làm việc chung để hổ trợ sự thành công của con em quý vị trong học đường và trong đời sống.   Chúng 
tôi cùng làm việc với nhau để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của các học sinh và gia đình.   
      Để cung cấp cho con em và gia đình các dịch vụ và trợ giúp tốt nhất, Quản Trị Viên của chương trình Sun cần sự cho phép của quý 
vị để chia xẻ thông tin của học sinh với các người đang dạy dỗ và phục vụ con em quý vị. . Thông tin có thể  bao gồm tên học sinh, số 
ID#, cấp lớp, điểm thi, hạng điểm trung bình, hiện diện, Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân,  tin tức cá nhân, và thông tin về phẩm 
hạnh/phạm kỷ luật.  Quản Trị Viên của chương trình Sun chỉ chia xẻ các tin tức này nếu đòi hỏi bởi các cơ quan cộng tác hoặc để giúp 
đỡ cho sự thành công của con em quý vị. Những tin tức này cũng có thể được chia xẻ với City/County SUN Initiative và các chuyên gia 
đáng giá chương trình.   

Các cơ quan nhận tin tức của con em quý vị được thông báo những điều luật giữ gìn bảo mật của liên bang và tiểu bang.  Bao 
gồm các nhân viên và tình nguyện viên quản lý bởi Quản Trị Viên của chương trình Sun, Quản Trị Viên của SUN và nhân viên của các 
cơ quan khác cung cấp các sinh hoạt mà con em tham gia. Họ không được phép chia xẻ tin tức cho bất cứ cơ quan nào không có 
trong danh sách này nếu không có sự đồng ý viết ra của phụ huynh/người giám hộ.  

Các trẻ em có thể tham gia váo các sinh hoạt của SUN mặc dù phụ huynh/người giám hộ của các em có đồng ý cho phép chia xẻ 
hoặc trao đổi tin tức cho các nhân viên hoặc các cơ quan hay không. 

  Có   Tôi cho phép chia xẻ hoặc trao đổi tài liệu hồ sơ của học sinh với các nhân viên hoặc chương trình/sinh 
hoạt tôi ghi danh cho em tham gia hoặc cho những mục đích đáng giá chương trình.    
  Không, Tôi không cho phép chia xẻ hoặc trao đổi tài liệu hồ sơ của học sinh với các nhân viên hoặc chương    

trình/sinh hoạt tôi ghi danh cho em tham gia hoặc cho những mục đích đáng giá chương trình, nhưng tôi muốn con em 
tôi tham gia vào các sinh hoạt.     
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ BẰNG LÒNG CHO PHÉP THAM GIA VÀ MIỄN TỪ 
Tôi đồng ý cho con em tham gia vào các sinh hoạt trong Trường Madison SUN, và miễn cho IRCO, các nhân viên của cơ 
quan này, các người đại diện,  quản lý, giám đốc, và các cơ quan cộng tác, chịu trách nhiệm cho bất cứu và tất cả thiệt 
hại hoặc thương tích xảy ra (bao gồm bất cứ thiệt hại hoặc thương tích gây ra bởi các đại diện, quản lý, và/hoặc các giám 
đốc) trong lúc con em tôi tham gia vào các sinh hoạt trong Trường Madison SUN. Bằng chữ ký dưới đây, tôi đã đọc và 
hiểu lòi tuyên bố bằng lòng và miễn từ ở trên.    
Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám Hộ___________________________________________ Ngày__________________   
 



Sự cho phép này co hiệu lực từ 06/15/2014 đến 06/30/2015 trừ khi có thư viết xin hủy bỏ 
Liên lạc SUN Site Manager Katie at (503) 407-8702 or klauderd@pps.net   


