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SAUSD Summer 2022
Coming Soon...

Lit Camp TK-5
Personalized Learning Camp 6-8

Enrichment TK-12

High School Learning 9-12

Extended School Year (ESY) PK-ATP

Engage 360 TK-12

VAPA / Speech & Debate / CTE

LitCamp is a summer literacy and
enrichment program. Personalized
learning camps will have camplike
activities that support ELA and Math.

Provides students opportunities to
unique learning experiences in the
arts, STEM, SEL, and other high-interest
content areas

Credit Recovery for students to stay on
track for graduation, and to prepare
incoming 9th graders for the high
school transition

Provides Special Education students
instruction and services in accordance
with their Individualized Educational
Programs

Students will have an opportunity to
engage in literacy, math, physical
activities, and student driven Clubs

Students will have an opportunity to
participate in the Arts, Speech and
Debate, and CTE pathways. 

6/7/2022 - 7/1/2022Dates:
Times: TK-5 - 8:00 - 11:45am

6-8 - 8:00 - 11:00am and 12:00 - 3:00pm

Dates:

Enrollment:

Times:

Dates:

Times:

Dates & Times:

Contact:

Dates:

Enrollment:

Times:

6/7/2022 - 7/1/2022

TK-5 / 9-12 - 8:00 - 11:45am
6-8 - 8:00 - 11:00am and 12:00 - 3:00pm

Information will be shared
through the schools.

Semester 1 - 6/7/2022 - 6/23/2022
Semester 2 - 6/27/2022 - 7/15/2022
      *No School - June 24 July 4 & 5

Vary by school 

*Additional information to follow

Varies by grade level

Please contact your child's case
manager for more inform

Locations: Adams, Edison, Heninger, Taft,
Martin, Muir, McFadden, Mitchell
CDC, and High Schools

Breakfast & Lunch will be
available at all schools

Breakfast: 7:30 - 8:00am
Lunch: 11:00 - 12:00pm

6/7/2022 - 7/20/2022
      *No School - July 4 & 5

TK-8 - 8:00 - 5:00pm (Part-time options)
9-12 - Varies by school

Enrollment window April 25-29;
flyers will be distributed by schools

Contact: Please contact the Guidance
Counselor for more inform

Enrollment: Information will be shared
through the schools.
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SAUSD Verano 2022
Próximamente...

Campamento iluminado  TK-5 y
Campamento de aprendizaje
personalizado 6-8

Enriquecimiento TK-12

Aprendizaje en la
escuela secundaria 9-12

Extended School Year (ESY) PK-ATP

Engage 360 TK-12

VAPA / Speech & Debate / CTE

LitCamp es un programa de alfabetización y
enriquecimiento de verano. Los campamentos de
aprendizaje personalizados tendrán actividades
similares a campamentos que apoyan ELA y
Matemáticas.

Brinda a los estudiantes oportunidades
de experiencias de aprendizaje únicas
en las artes, STEM, SEL y otras áreas de
contenido de gran interés.

Recuperación de créditos para que los
estudiantes se mantengan encaminados hacia
la graduación y para preparar a los
estudiantes de noveno grado entrantes para la
transición a la escuela secundaria

Brinda instrucción y servicios a los
estudiantes de Educación Especial de
acuerdo con sus Programas Educativos
Individualizados

Los estudiantes tendrán la oportunidad
de participar en literatura,  matemáticas,
actividades físicas y clubes dirigidos por
estudiantes.

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en las vías
de Artes, Oratoria y Debate, y CTE.

6/7/2022 - 7/1/2022Fechas:

Horario:TK-5  -8:00 - 11:45am
6-8 - 8:00 - 11:00am y 12:00 - 3:00pm

Fechas:

Inscripción:

Horario:

Fechas:

Horario:

Fechas y 
Horarios:

Contacto:

Fechas:

Inscripción:

Horario:

6/7/2022 - 7/1/2022

TK-5 / 9-12 - 8:00 - 11:45am
6-8 - 8:00 - 11:00am y 12:00 - 3:00pm

Semestre 1 - 6/7/2022 - 6/23/2022
Semestre 2 - 6/27/2022 - 7/15/2022
 *No hay clases - 24 de junio y 4 y 5 de julio

Varía según la escuela

*Información adicional a seguir

Varía según el nivel de grado

Comuníquese con el administrador de
casos de su hijo para obtener más
información.

Sitios:
Adams, Edison, Heninger, Taft, Martin,
Muir, McFadden, Mitchell CDC, y
Instituto

El desayuno y el almuerzo
estarán disponibles en todas

las escuelas.

Desayuno: 7:30 - 8:00am
Almuerzo: 11:00 - 12:00pm

6/7/2022 - 7/20/2022
       *No hay clases - 4 y 5 de julio

TK-8 - 8:00-5:00pm (Opciones a
tiempo parcial) y 9-12 - Varía según
la escuela

Inscripción del 25 al 29 de abril;
las escuelas distribuirán folletos

Contacto: Comuníquese con el  consejero de su
hijo para obtener más información.

Inscripción:

La información se compartirá a
través de las escuelas.

La información se compartirá a
través de las escuelas.
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MÙA HÈ SAUSD 2022
SĂṔ SỬA  CÓ...

Trại học tập LIT TK-5
Trại học tập được cá nhân hóa lớp 6-8

Sự Phong Phú TK-12

HỌC SINH TRUNG HỌC LỚP 9-12

Năm học kéo dài (ESY) PK- ATP

Tham Gia chương trình 360 TK-12

    VAPA /phát biểu & Tranh luận/ CTE

LitCamps là chương trình cải thiện đọc
và viết được phong phú trong mùa hè.
Các trại học tập được cá nhân hóa sẽ có
các sinh hoạt giống như trại hỗ trợ ELA
và Toán

Cung cấp cho học sinh cơ hội trải
nghiệm học tập duy nhất trong nghệ
thuật, STEM, SEL, và các lĩnh vực nội
dung cao khác

Phục hồi Tín chỉ để học sinh tiếp tục tốt
nghiệp và chuẩn bị cho các học sinh lớp
9 sẵn sàng chuyển tiếp lên trung học

Cung cấp giảng dạy và dịch vụ cho học
sinh trong chương trình Giáo Dục Đặc
Biệt phù hợp với các Chương Trình
Giáo Dục Cá Nhân Hóa của các em

Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các
sinh hoạt đọc, viết, toán, sinh hoạt  thể
chất và các Câu lạc bộ do học sinh điều
khiển

Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các
con đường Nghệ thuật, Diễn thuyết, Tranh
luận, và CTE.

7 tháng 6 - 1 tháng 7, 2022Ngày:

Thời Gian: TK-5 - 8:00 - 11:45 sáng
Lớp 6-8 - 8:00 - 11:00 sáng and 12:00 - 3:00 chiều

Ngày:

Nghi Danh:

Thời gian:

Ngày

Thời gian:

Ngày và thời gian:

Liên Lạc

Ngày:

Ghi Danh:

Thời Gian:

7 tháng 6 - 1 tháng 7, 2022 

TK-5/9-12 - 8:00 - 11:45 sáng
Lớp 6-8 - 8:00 - 11:00 sáng and 12:00 - 3:00 chiều

Thông tin sẽ được phân phát qua các
 trường học.

Học kỳ I : 7 tháng 6 đến 23 tháng 6, 2022
Học kỳ II : 27 tháng 6 đến 15 tháng 7, 2022
 *Trường học đóng cửa  : 24 tháng 6-và 4,5 tháng 7

Thay đổi theo từng trường

* Thêm thông tin bổ sung để theo dõi

Thay đổi theo cấp lớp

Xin liên lạc với người quản lý hồ sơ
của con quý vị để biết thêm thông tin

Địa điểm: Adams, Edison, Heninger, Taft, Martin,
Muir, McFadden, Mitchell CDC, và
các trường trung học

Sẽ có Bữa sáng và bữa trưa tại
tất cả các trường

Bữa Sáng: 7:30 - 8:00am
Bữa trưa: 11:00 - 12:00pm

7 tháng 6 đến 20 tháng 7, 2022
     *Trường học đóng cửa - mùng 4 & 5 Tháng 7

TK-8 - 8:00 - 5:00 chiều (Tùy chọn bán thời gian)
Lớp 9-12 - Thay đổi theo từng trường

Thời hạn ghi danh là Tháng 4 từ ngày 25-29; Giấy
thông tin sẽ được phân phát tại các trường

Liên Lạc: Xin liên lạc với văn phòng Cố Vấn để biết
thêm thông tin

Ghi Danh: Thông tin sẽ được phân phát qua các trường
học.


