___ Gia chánh

___ Karate

___ Thủ công mỹ nghệ

Tên trại viên _____________________________________________ Trường Truman Middle

___ Chơi cờ

___ Trang sức

Cấp lớp của niên khóa ( 2017—2018)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Học sinh phải học lớp 2nd cho niên khóa 2017 - 2018. Những lớp : Nếu
học ½ ngày học sinh đánh dấu cao nhất của ba 1, 2, và 3.Đánh dấu vào 3 phần của 4 , 5, 6. Học sinh theo học nguyên ngày đánh
dấu vào 6 lựa chọn 7, 8, and 9. Chúng tôi sẽ đưa mỗi học sinh ba lựa chọn cao nhất. Nếu lịch triình và thời gian cho phép. Lịch
trình sẽ được gởi đến trước ngày Cắm trại băt đầu.

___ Phim Hoạt hình

___ Vẽ

Vẽ I: Học sinh học lớp 2nd là đủ điệu kiện. Khóa học sẽ
bao gồm các kỹ thuật vẽ và phương tiện hướng dẫn đến
cho học sinh chưa biết vẽ và biết vẽ.

___ Nhảy múa

*Đơn ghi danh cho trại hè và childcare phải nộp
chung với nhau.

Nhiếp ảnh Digital: (4th - 7th) Lớp học này được thiết kế
để giới thiệu đến học sinh về digital cameras và thành
phần của nó. Mỗi học sinh sẽ có cơ hội sẽ tạo ra và lưu
vào sổ lưu niệm của riêng mình qua cách học cắt và nâng
cao hình ảnh được chọn.

___ May/Thêu ___ Đá banh

GHI CHÚ: Nếu quý v ị muốn trẻ tham gia childCare,
vui lòng điền thêm đơn đính kèm. Thời gian sẽ
là:
7:30 - 8:30 a.m. và 3:30 - 5:00 p.m.

Múa/Phong trào: Khám phá những điệu nhảy: múa ballet, hiện đại, jazz, sáng tạo, dân tộc và dân gian. Cho
trình độ căn bản/trung cấp. Tập trung vào giá trị âm nhạc
trình diễn trang phục cũng như một số điệu nhảy.

___Play Production

Gởi bưu điện: Summer Arts Camp
Jeannine Prejean Suite 3600
501 Manhattan Blvd.
Harvey, LA 70058
MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN LẠC:
Contact Jeannine Prejean 349-8594.
Jeannine.prejean@jppss.k12.la.us

Viết Sáng tạo: (4th - 7th) Lớp viết Sáng tạo của chúng
tôi cung cấp các cải tiến hoạt động sáng tạo để trẻ tự tạo
ra ý tưởng để viết.

___ Chế biến gỗ

Viết chi phiếu chi trả cho:
SUMMER ARTS CAMP

Thủ Công Mỹ nghệ: Dùng kỷ thuật để hiểu biết và
nghiên cứu các kỷ thuật khác nhau dùng trí tưởng tượng!
(i.e. dùng các vật dụng mỗi ngày, tự nhiên)

___ Vẽ II

Trại hè nguyên ngày $425.00 cho 6 lớp (bao gồm
học phẫm). $125.00 thế chân (không tr ả tiền lại)
đóng lệ phi khi nộp đơn ghi danh ngày 16 tháng
5, 2016. Lệ phí PHẢI trả trong hoặc trước ngày 23
tháng 5, 2017. Trả sau ngày 23 tháng 5 quý vị phải
trả bằng money order. Không nhận trả bằng tiền
mặt.

Gia chánh: Làm sao để làm được những thức ăn vặt,
phần ăn nhỏ, cùng lúc học hỏi về thức ăn bổ dưỡng, cũng
như những dụng cụ nấu dùng cho nhà bếp. Tất cả những
thức ăn sẽ được cung cấp và trẻ có thể thưởng thức một
phần nhỏ.

___ Tranh

1/2 ngày $220.00 cho 3 lớp (bao gồm tất cả học
phẫm). $100.00 thế chân (không tr ả lại) đóng lệ
phí khi ghi danh ngày 16 tháng 5, 2017. Số tiền
PHẢI trước hoặc trong ngày 23 tháng 5, 2017.

Chơi Cờ vua: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản theo nhu
cầu để trở thành một cầu thủ chơi cờ. Các bản vẽ, miếng
bản gỗ và các chiến thuật chơi cơ bản. Trẻ sẽ học hỏi về
lịch sử của Cờ vua cùng với một số sự kiện xảy ra trong
thế giới cờ vua.

___ Nhiếp ảnh Digital

Trường Truman Middle
5417 Ehret Road
Marrero, LA 70072
8:30—3:30 p.m.
(1/2 ngày, trước & sau có giữ trẻ trễ)

___ Âm nhạc/Chorus

WESTBANK

Phim Hoạt hình: Học sinh sẽ tìm hiểu sự sắp xếp và các
hình dạng quen thuộc về các nhân vật “phim hoạt hình”.
Các bản vẽ, sử dụng, và lịch sử về nghệ thuật hoạt hình
từ trình tự quay để âm thanh và âm nhạc lồng vào nhau
tạo ra sự khám phá

CHIỈ CHO CẤP LỚP 4TH & 7TH:

THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

MIÊU TẢ CÁC KHÓA HỌC:

___ Viết Sáng tạo

NGÀY 5 - 23 THÁNG 6, 2017

ĐƠN GHI DANH:

Tên trại viên ___________________________________________________________________________________

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

Tên Phụ huynh/Giám hộ ____________________________________________________________________________

Địa chỉ Thành phố Zip__________________________________________________________________________________

Số điện thoại nơi làm việc __________________________________________________________________________

Tên trường học ___________________________________________________________________________________

Số điện thoại liên lạc khẩn cấp ___________________________________________________________________

Địa điểm Cắm trại: Truman Middle (chỉ a.m.) ____________Truman (nguyên ngày___________Truman Middle (chỉ p.m.)____________

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

(Viết ngân phiếu chi trả cho: Summer Arts Camp)

MÔ TẢ KHÓA HỌC:
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.
Cờ vua: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản để tr ở thành
cờ vua tuyệt vời. Cờ vua bao gồm một miếng bản 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.

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

TRẠI HÈ
NGHỆ THUẬT
2017
WESTBANK CAMPUS

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 cuốn 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.
Vẽ II: Học sinh lớp 2nd là đủ điều kiện. Khóa học căn
bản, nó bao gồm các kỹ thuật và phương tiện hưóng dẫn
cho học sinh chưa biết vẽ và đã biết vẽ.

Chương trình học ba tuần được tài trợ

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

Title I dành cho lớp 2nd - 7th.

do Ty học chánh quận Jefferson và

Tập trung của các lớp như là
và nghệ thuật khiêu vũ, Đồ gốm, thợ mộc. Sự hướng dẫn
do những nhà nghệ thuật chuyên môn giảng dạy. Chào
mừng toàn thể học sinh các trường Công & Tư

