Kính gửi quý vị phụ huynh của Outdoor School:
Năm nay, học sinh lớp sáu của quý vị sẽ có cơ hội tham gia chương trình Outdoor School.
Chương trình Outdoor School là một chương trình học ngoài trời do Multnomah Education
Service District (MESD) cung cấp.
Con quý vị sẽ tham gia chương trình tại chỗ kéo dài một tuần này. Đây sẽ là cơ hội để các em
khám phá thế giới tự nhiên, gặp gợ các học sinh lớp sáu khác từ khắp nơi trong quận, và làm việc
với các học sinh trung học trong các nhóm sinh hoạt của các em và tại khu trại.
Một Giám Thị phụ trách Cơ Sở sẽ tới trường của con quý vị
vào ngày

, lúc

, trong phòng

.

Trong buổi viếng thăm này, sẽ có phần trình bày bằng hình chiếu về khu Outdoor School, nói
chuyện với các học sinh về những gì sẽ diễn ra, những vật dụng cần mang theo, các vật dụng nên
để ở nhà, và thông tin giải đáp cho các câu hỏi của các em về chương trình.
Đây là buổi giới thiệu phần thông tin, và chúng tôi cố gắng hết sức để khuyến khích quý vị tham
gia vào hoạt động học tập của con quý vị tại Outdoor School. Nếu có điều kiện, xin vui lòng
tham gia buổi trình bày này để Giám Thị phụ trách Cơ Sở có thể giải đáp riêng các thắc mắc của
quý vị. Nếu hiện tại quý vị có thắc mắc về chương trình này, xin gọi văn phòng MESD Outdoor
School tại số 503-257-1600.
Chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong buổi giới thiệu phần thông tin!
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