Tên học sinh_____________________________________________ Riverdale Middle School

*Đơn ghi danh Cắm trại nghệ thuật mùa hè phải nộp
chung với đơn ghi danh Childcare.

Chế biến đồ gốm: Giới thiệu cách sử dụng đồ gốm
và cắt ráp đồ vật bằng gốm. Căn bản là cắt dán ráp
miếng ván và bánh xe.

Lớp theo học của niên khóa ( 2017 –2018) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Học sinh phải học lớp 2nd cho niên khóa 2017—2018. Điều kiện cấp
lớp thích hợp: Nếu học sinh chọn học ½ ngày chọn cao nhất 1, 2, và 3. Đánh dấu vào 4, 5, 6. Những học sinh học nguyên ngày phải
đánh dấu 6 cho lựa của 7, 8, và 9. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn học sinh ở phần chọn lựa cao nhất nếu giáo viên lên kết hoạch
cho phép. Lịch trình sẽ được gởi bằng bưu dđiện trước khi ngày cắm trại bắt đầu.

7:30 - 8:30 a.m. và 3:30 - 5:00 p.m.

bản, nó bao gồm các kỹ thuật và phương tiện hướng
dẫn cho học sinh chưa biết vẽ và đã biết vẽ.

___ Thủ công Mỹ nghệ ______Pottery

GHI CHÚ: Nếu quý v ị muốn trẻ tham gia vào Child Care,
vui lòng điền vào. Thời gian:

Vẽ I: Học sinh lớp 2nd là đủ điều kiện. Khóa học căn

___ Cờ vua

Jean-

___ Hoạt hình

Liên lạc: Jeannine Prejean 349-8594.
nine.prejean@jppss.k12.la.us

_______ Chuông (Âm nhạc)

ĐỂ BIẾT THÊM TIN TỨC:

___ Đá banh

Jeannine Prejean Suite 3600
501 Manhattan Blvd. Harvey, LA 70058

Nhiếp ảnh Digital (4th - 7th) Lớp học này sẽ giới thiệu
đến trẻ về kỹ thuật và thành phần về digital cameras.
Mỗi học sinh sẽ có cơ hội để tạo ra một sổ lưu niệm ghi
lại những hình ảnh cá nhân của mình bằng cách học cách
cắt, dán, và đưa ra nét đặc trưng hình ảnh của mình.

___ Karate

Gởi đến: Summer Arts Camp

___ Vẽ hình II

SUMMER ARTS CAMP

___ Thợ Mộc

Trả bằng ngân phi ếu (check) phải viết:

Múa/ Phong trào: Thăm dò nhiều loại múa như: balê,
nhảy đầm, jazz, múa sáng tạo, múa dân tộc và múa dân
gian. Cho học sinh biết múa căn bản/biết múa trung cấp.
Trọng tâm là biết giá trị của âm nhạc, trang phục múa
phù hợp và một số điệu nhảy.

___ Nhảy múa sáng tạo

Viết Sáng tạo: (4th - 7th) Lớp viết Sáng tạo của chúng tôi
cung cấp các cải tiến sinh hoạt căn bản tạo nên các văn
bản vui tươi lành mạnh thú vị cho học sinh.

___ May/Thêu

Nguyên ngày $425.00 cho 6 lớp (bao gồm học phẫm).
Thế chân $125.00 (không tr ả lại) trả vào ngày ghi
danh của 16 tháng 5, 2017. Số tiền còn lại PHẢI trả
trước ngày 23 tháng 5, 2017. Sau ngày 20th tháng 5 quý
vị phải trả bằng money order. Không nhận trả bằng tiền
mặt.

___Play Production

Thủ Công Mỹ nghệ: Nghiên cứu một loạt các hàng thủ
công sử dụng các kỹ thuật khác nhau và trí tưởng tượng
của trẻ! (i.e. sử dụng các sản phẫm hàng ngày trong tự
nhiên)

___ Tranh

1/2 ngày $220.00 cho 3 lớp (bao gồm học phẫm). Thế
chân $100.00 (không tr ả lại) trả vào ngày ghi danh
của 16 tháng 5, 2017. Số tiền còn lại PHẢI trả trước
ngày 23 tháng 5, 2017.

8:30a.m.—3:30p.m.

___ Vẽ II

(1/2 ngày, có giữ trẻ trước & sau)

Cờ vua: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản để trở thành cờ
vua tuyệt vời. Cờ vua bao gồm một miếng bảng có hình
vẽ như sơ đồ. Trẻ cũng sẽ được tìm hiểu về cờ vua và sự
kiện xảy ra trong thế giới cờ vua.

___ Chụp ảnh Digital

Trường Riverdale Middle
3900 Jefferson Hwy.
Jefferson, LA 70121

___ Âm nhạc/Tiếng trống

EASTBANK

DÀNH CHO CẤP LỚP 4TH ĐẾN CẤP LỚP 7TH :

Phim Hoạt họa: Học sinh sẽ tìm hiểu sự sắp xếp của các
hình dạng quen thuộc để tạo lên hình tượng của nhân
vật “phim hoạt họa”. Các bản vẽ, cách dùng và lịch sử
của nghệ thuật hoạt hình từ trình tự quay để âm thanh
phát ra, âm nhạc sẽ được khám phá.

THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

___ Vẽ Sáng tạo

MÔ TẢ KHÓA HỌC:

NGÀY 5- 23 THÁNG 6, 2017

ĐƠN GHI DANH:

Tên trại viên __________________________________________________________________________

Lớp niên khóa (2017/2018) _____ (Trại viên phải học lớp 2nd cho niên khóa 2017/2018.)

Tên Phụ huynh/Giám hộ ____________________________________________________________________________

Địa chỉ Thành phố Zip__________________________________________________________________________________

Điện thoại __________________________________________________________________________

Tên trường _____________________________________________________________________________

Số điện thoại khẩn cấp ___________________________________________________________________

Địa điểm cắm trại: Riverdale Middle (a.m. only) ____________ (nguyên ngày)___________ (chỉ p.m.)____________

1/2 ngày Nguyên ngày Lệ phï đóng $100.00 Thế chân $175.00 Lệ phí 1/2 $220.00 Lệ phi nguyên $ 425.00

(Viết trả ngân phiếu cho Summer Arts Camp)

MÔ TẢ KHÓA HỌC (tiếp theo):
Vẽ II: (4th - 7th) . Tiêu điểm của vẽ II dùng suy
đoán để nghiên cứu phương pháp miêu tả hình
ảnh vẽ. Vât dụng dùng để vẽ gồm:Than, viết và
mực ink, giấy vẽ . Học sinh sẽ được thúc đẩy và
sáng tạo những hướng đa dạng như là phương
tiện.
Karate: Tìm hiểu về các bước cơ bản và nguyên
tắc cơ bản.
Âm nhạc/Chorus: Căn bản của âm nhạc, khám
phá âm thanh của nhạc cụ và nguyên tắc cơ
bản cấu trúc của âm nhạc. Các hoạt động liên
quan đến âm nhạc và chorus.
Tranh: Giới thiệu kỹ thuật/cách pha trộn màu
sắc. Học sinh sẽ sử dụng nước sơn keo và
những phương pháp khác trong việc khám phá
về thiết kế màu sắc hình dạng của đối tượng.

TRẠI HÈ
NGHỆ THUẬT

2017
EASTBANK CAMPUS

Play Production: Từ kịch bản của các bức tranh
với các phong cảnh tạo nên trò chơi diễn kịch.
Play Production liên quan đến các trò chơi diễn
kịch. Vở kịch sẽ được diễn vào ngày cuối cùng
cắm trại.

May/Thêu: Tìm hiểu về căn bản của may/thêu,
biết sử dụng các công cụ, mô hình, vải và cách
đo cắt.
Bóng đá: Nguyên tắc cơ bản về bóng đá.
Chế biến gỗ: (4th - 7th) Làm thế nào để sử
dụng các công cụ an toàn trong các buổi hội
thảo và giới thiệu cách thức các công cụ làm
việc Học sinh sẽ hoàn thành một số dự án đơn
giản.

Chương trình học ba tuần được tài trợ
Của Ty học chánh quận Jefferson và
Title I dành cho lớp 2nd - 7th. Các lớp như là hướng nhìn
Và nghệ thuật khiêu vũ, pottery, Thợ mộc cách hướng dẫn
do những nhà nghệ thuật chuyên môn giảng dạy
Chào mừng toàn thể học sinh các trường Công & Tư .

