Elevate every summer!
Sign up now and receive a FREE backpack
and earbuds on the first day of class!

Dear Parent or Guardian of [Student name],

Congratulations! [Student name] was selected to participate in Elevate [Math]. This is a 19-day free math program
offered to incoming [GRADE #] grade students during the summer to frontload concepts for their math class
next year. [School district] is excited to have the opportunity to offer this program during summer 2019. Enroll
online at www.svef.com/elevate or return this form to the main office!
Location: August Boeger Middle School
Dates: June 17-July 12, 4th of July off
Times: 7:45 to 12:00

Why Elevate [Math]?
Accelerate your learning
Get ahead in next year’s math class
Explore STEM careers with tech industry experts
Build your pathway to college
Elevate your mindset

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Questions: Contact your school district at 408-223-3730 or SVEF at elevate@svef.com

Nâng cao mỗi mùa hè!
Đăng ký ngay và nhận được cặp và tai nghe MIỄN
PHÍ trong ngày đầu tiên đi học!
Kính thưa phụ huynh hoặc người giám hộ [Student name],
Xin chúc mừng! Em [Student name] đã được chọn để tham gia vào chương trình Elevate [Math]. Đây là chương
trình toán miễn phí dài 19-ngày để phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị lên lớp [GRADE #] trong mùa hè, để
phụ đạo các em thêm về những khái niệm trong môn toán vào năm sau. [School District] rất vui khi có cơ hội để
mở các lớp phụ đạo này trong khoá hè 2019!
Địa điểm: August Boeger Middle School
Ngày: June 17-July 12, 4th of July off
Thời gian: 7:45 to 12:00

Tại Sao Lại Chọn Elevate [Math]?
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Đẩy nhanh việc học tập của bạn
Chuẩn bị cho lớp toán năm học tiếp theo
Khám phá các ngành nghệ STEM với chuyên gia
Xây dựng con đường đến đại học
Nâng cao nhận thức về bản thân

Để biết thêm chi tiết: Liên hệ khu học chánh của con bạn tại 408-223-3730 hoặc liên hệ SVEF tại elevate@svef.com hay
408-790-9400 Ext. 1

I liked the most about the program was that we got to learn ahead of time and not have to worry about struggling next year in math. — 7th
Grade Student at South San Francisco Unified School District
All my students have shown marked growth in their mathematical skill, adeptness and, most importantly, confidence by the end of the
program...I recommend Elevate Math without reservation. — 2018 Elevate [Math] Teacher

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What topics are covered
during this program?
Your student will be introduced to next year’s math
concepts in the summer before they enter the next school
year, so they will be prepared and comfortable when they
see these concepts appear during the school year. We use
project and problems based learning where your student is
continually engaged with their peers and the instructor.

How are students chosen
for Elevate [Math]?
Elevate [Math] targets students who are “nearly meeting
standards.” The school district allocates spaces based on
statewide testing scores and teacher recommendations.
Please contact your district if you have questions about
your student’s eligibility.

Does my student have to
attend every session?
Since the Elevate [Math] 3-8 program is only 19 halfdays, it is important that your student attends every
session. Any absence will result in your student missing
key concepts that will benefit them during the school year.
By enrolling your child, you are committing your student
to attending the full program.

Does my student need
any materials?
Students will be given individual notebooks for use during
the program. We suggest bringing pencils (and calculators
if they have one).

Is transportation or
childcare provided?
Please contact your school or school district for the
availability and details of transportation. Elevate [Math]
does not provide additional childcare or arrange
transportation.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Khoá học này gồm có chủ đề gì?
Học sinh của bạn sẽ được giới thiệu những khái niệm toán
học cho năm sau vào mùa hè trước khi học sinh bắt đầu
năm học chính thức. Vì vậy, học sinh sẽ được chuẩn bị
trước và cảm thấy thoải mái hơn khi học lại những khái
niệm này trong năm học. Chúng tôi dùng cách dạy chú
trọng vào việc xây dựng dự án nhằm khuyến khích học
sinh liên tục tham gia với các bạn và giáo viên trong lớp.

Làm thế nào để học sinh được chọn vào
chương trình Elevate?
Elevate [Math] tập trung vào hỗ trợ học sinh “chưa đạt
yêu cầu tiêu chuẩn” của môn toán. Học khu sẽ có lớp cho
học sinh dựa vào điểm kiểm tra tiểu bang và lời đề nghị
của giáo viên. Xin vui lòng liên hệ với học khu của bạn
nếu bạn có câu hỏi về điều kiện đăng ký của học sinh.

Học sinh có phải đi học tất cả các buổi?
Vì chương trình nửa ngày của Elevate [Math] cho lớp 3
đến lớp 8 chỉ có 19 ngày, nên việc học sinh đi học hằng
ngày rất quan trọng. Mọi sự vắng mặt sẽ dẫn đến việc học
sinh mất đi một số khái niệm chính sẽ có lợi cho học sinh
vào năm sau. Khi đã đăng ký cho học sinh, bạn cam kết sẽ
hỗ trợ học sinh tham dự tất cả ngày trong chương trình.

Học sinh có cần phải
mang theo gì không?
Học sinh sẽ được tặng tập vở để sử dụng xuyên suốt
chương trình. Chúng tôi khuyên học sinh mang theo viết
chì (và máy tính nếu có).

Chương trình có hỗ trợ phương tiện đi
lại hoặc dịch vụ giữ trẻ không?
Xin vui lòng liên lạc với trường hoặc học khu để có thêm
thông tin về phương tiện hỗ trợ. Elevate [Math] không
cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc hỗ trợ phương tiện giao
thông.

