
 

 

 

 

MÙA HÈ 2023 
Chương Trình PrimeTime 

Nộp đơn Trực tuyến 

 

 
 

Ban Nới rộng các Cơ hội Học tập (Extended Learning Opportunities Department) của HKTNSD đang cộng tác với các Cơ quan Đối 

tác PrimeTime để cung cấp Chương trình Mùa hè PrimeTime tại các trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp mà cung cấp các 

Chương trình Học Mùa hè của HKTNSD. Chương trình Mùa Hè PrimeTime sẽ cung cấp một môi trường thu hút, nơi học sinh có thể 

củng cố các kỹ năng học tập của mình và tham gia vào các sinh hoạt bổ sung thú vị trong các lãnh vực Nghệ thuật, Khoa học, Âm 

nhạc và Thể thao, đồng thời cải tiến các kỹ năng xã hội. Học sinh tham gia chương trình Mùa Hè PrimeTime sẽ được cho các bữa ăn 

bổ dưỡng miễn phí. 

 

Điều kiện và ghi danh của Học sinh:  

Tất cả học sinh HKTNSD hiện đang ghi danh trong niên học 2022-23 bao gồm cả học sinh chuyển tiếp phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 

tám tham dự Chương trình Học Mùa hè của HKTNSD đều hội đủ điều kiện ghi danh Chương trình Mùa hè của PrimeTime.  Các mẫu 

đơn sẽ được chấp nhận để tham gia vào chương trình dựa vào hệ thống xếp hạng như sau: (1) gia đình có phụ huynh đơn thân hay các 

gia đình hiện đang trong quân đội, (2) phụ huynh/giám hộ sống với em trẻ mà đang đi làm hay đi học toàn thời gian, (3) em trẻ được 

giới thiệu hỗ trợ học tập, (4) em trẻ đang tham gia vào chương trình Bữa Ăn Miễn phí/Giảm giá của HKTNSD. Học sinh vô gia 

cư/con nuôi được duyệt xét với ưu tiên cao nhất. Nếu các đơn ghi danh vượt quá số lượng, học sinh có thể được cho vào danh sách 

chờ cho đến khi có chỗ. Học sinh phải tham dự Chương trình Học Mùa hè của HKTNSD để hội đủ điều kiện tham gia Chương trình 

Mùa hè PrimeTime. 

 

Tất Cả Các Chương trình Mùa Hè PrimeTime:  Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 đến hết thứ Ba ngày 1 tháng 8 năm 2023 (Không có Lớp 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 7) 

 

ĐỂ XEM DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH TRÌNH MÙA HÈ PRIMETIME, XIN NHẤP VÀO ĐÂY. 

. 

THỜI GIAN ĐẦU NỘP ĐƠN (6 Tháng 2 - 3 Tháng 3, 2023) 

Các đơn sẽ có sẵn trên mạng bắt đầu vào Thứ hai,  ngày 6 tháng 2, vào lúc 8:00 sáng (Giờ Chuẩn Thái bình dương) và phải được 

hoàn tất và nộp trực tuyến trễ nhất vào ngày Thứ sáu, 3 tháng 3, 2022 vào lúc 11:59 tối (Giờ Chuẩn Thái bình dương) để được 

cho vào quy trình ghi danh đầu tiên.  Các đơn ghi danh sẽ tiếp tục được chấp nhận sau ngày này và sẽ được cho vào danh sách 

chờ nếu không có chỗ. 

 

Để chuẩn bị trước, quý vị sẽ cần tên, họ pháp lý của con quý vị, ngày sinh, và số thẻ ID học sinh của HKTNSD (có ở trên báo cáo tiến 

bộ và thẻ báo cáo của con quý vị ).  Xin truy cập sandiegounified.org/primetime để xem thủ tục và lấy Đơn Ghi Danh Trực Tuyến 

PrimeTime 2023. Nếu quý vị cần hỗ trợ điền mẫu đơn, xin nhấp vào ĐÂY để được trợ giúp. Quý vị có thể truy cập mẫu đơn thông qua 

thiết bị di động như điện thoại di động hay máy vi tính bảng có kết nối internet.   

 

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ (Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 3, 2023) 

Các học sinh được nhận vào chương trình sẽ được thông báo qua email về tình trạng của đơn không trễ hơn là thứ Sáu, ngày 24 tháng 

3.  Email sẽ cho gia đình biết rõ là (các) em trẻ đã được nhận vào chương trình, có tên trong danh sách chờ đợi, hay không hội đủ điều 

kiện.   

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Để biết thêm thông tin về chương trình PrimeTime tại trường con em quý vị học, xin liên lạc với các Đối tác PrimeTime cung cấp dịch 

vụ. Nhấp vào đây cho Thông tin Liên lạc Đối tác PrimeTime . Nếu có câu hỏi về việc điều hành của chương trình, xin liên lạc với  Nhân 

viên Hỗ trợ của HKTNSD 

 

 

 

 

https://sites.google.com/sandi.net/2023-primetime-summer-program-/home
https://drive.google.com/file/d/1LY4cwoWQMM-myvOr3tECg58MEiGryGWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG3sEMKfFkxuRog6dsksQ_-_00Sdx5-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M74eYZADG0f1ogMPaFT_x2KLuFZ8z08v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Tx58mqy5yab9ve_-hQa2EKvamsplmpr5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Tx58mqy5yab9ve_-hQa2EKvamsplmpr5/view?usp=share_link

