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Trung tâm học tập cộng đồng 
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 Century 21 

 
GIỚI THIỆU VỀ 21 CHƯƠNG TRÌNH THẾKỶ:

   
 
Các chương trình Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21 St (21st  Century) được 
tài trợ thông qua một dòng tài trợ liên bang dành riêng cho sau giờ học, mùa hè, 
buổi tối, cuối tuần và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh trong ba trường trung 
học của Học khu thành phố Utica. 
 
Mục tiêu của bạn với tư cách là người tham gia chương trình thế kỷ21  bao gồm 
cải thiện: điểm kiểm tra, điểm số lớp học, tỷ lệ tốt nghiệp, hành vi tích cực và sự 
tham gia của gia đình. Các chương trình được giảng dạy bởi các Giảng viên được 
chứng nhận, những người thường xuyên được đánh giá bởi một người đánh giá 
độc lập. 

 

MỤC ĐÍCH CỦA 21 CHƯƠNG TRÌNH THẾKỶ:
   

 
Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21st  cung cấp các chương trình học tập và 
làm giàu thanh thiếu niên sau giờ học ở mỗi trường từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều 
mỗi tối. Sinh viên có nguy cơ cao sẽ tham gia với liều lượng tích lũy chín mươi 
giờ một năm để tăng mức tăng có thể đo lường được về học thuật, kỹ năng xã 
hội và hành vi.  
 
Có một loạt các cơ hội học tập và làm giàu của sinh viên phù hợp với các tiêu 
chuẩn học tập làm sâu sắc thêm sự tham gia của sinh viên.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP: 
 
Giáo viên được chứng nhận của tiểu bang New York là những giảng viên 21st  
Century, những người tiến hành các bài học phù hợp với Tiêu chuẩn học tập NYS 
và có Kế hoạch bài học hàng ngày. 
 
Giảng viên thế kỷ 21liên  lạc thường xuyên với giáo viên ban ngày, bao gồm chia sẻ 
bản đồ chương trình giảng dạy cấp lớp của họ. Những chương trình học tập này 
củng cố việc học ban ngày và giúp bạn tiến lên phía trước và thành công.  

 
 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM GIÀU CHO THANH NIÊN: 
 
Các chương  trình làm giàu 21 st Century thường không được tìm thấy trong ngày 
học. Các chương trình này mở rộng việc học của học sinh theo những cách có thể 
khác với các phương pháp được sử dụng trong ngày học.  
 
Các chương trình này là tương tác và dự án tập trung. Họ tăng cường giáo dục 
của bạn bằng cách đưa các khái niệm mới và mới nổi lên hàng đầu hoặc bằng cách 
sử dụng các khái niệm hiện có theo những cách mới và sáng tạo. 
 
Những chương trình này có vẻ thú vị cho bạn, nhưng chúng cũng truyền đạt kiến 
thức mới và độc đáo không phải lúc nào cũng rõ ràng trong các lớp học ban ngày. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bạn có thể đăng ký và tham gia vào bất kỳ chương trình học thuật và thanh thiếu niên nào sau 
đây: 
 

• Dạy kèm chuyên sâu trong tất cả các môn học chính  

• Kiến thức quản lý tài chính và tiền bạc  

• Khám phá nghề nghiệp và sẵn sàng cho đại học  

• Chương trình Robotics & STEM 

• Dòng thiết kế 3D  

• Xin hãy đứng lên! Chương trình chống bạo lực  

• Sân khấu và Nghệ thuật biểu diễn  

• Giáo dục nhân cách  

• Các chương trình đào tạo doanh nhân,  

• Sức khỏe / Sức khỏe / Thể dục,  

• Việc làm và Đào tạo kỹ năng sống,  

• Các chương trình học tập cộng đồng và dịch vụ. 

Các chương trình 21st  Century được liên kết và phối hợp với ngày học thường 
xuyên và chương trình giảng dạy ban ngày. Giáo viên được chứng nhận được 
thuê làmGiảng viên thế kỷ 21st  và "bím tóc" ban ngày và sau giờ học cùng nhau. 

 
SINH VIÊN TRONG 21 CHƯƠNG TRÌNH THẾKỶ:   
 
Các chương trình và dịch vụ 21st  Century được cung cấp cho tất cả học sinh, từ 
lớp 7 đến lớp 12, miễn phí. Họ phải theo học tại một trong ba trường trung học, 
bao gồm trường trung học Proctor và trường trung học Donovan &Kennedy. 
Không có đứa trẻ nào bị loại khỏi cácchương trình 21st Century nếu chúng đăng ký.   
 

 
 
 
 
 



 

 
GIỜ VÀ NGÀY CỦA 21 CHƯƠNG TRÌNH THẾKỶ:   
 
Các chương trình 21st  Century bắt đầu vào tháng 9 và tiếp tục hoạt động cho đến 
ngày 30 tháng 6 hàng năm. Các chương trình hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu 
từ 3 đến 5 giờ chiều và theo lịch học chánh thành phố Utica.  
 
Xe buýt có sẵn cho các chương trình sau giờ học cho tất cả học sinh. Ngày vận 
chuyển, theo chỉ định, được cố định hàng tuần và có hiệu lực trong cả năm học. 
Nếu thay đổi giao thông phải được thực hiện, những điều này được thực hiện và 
sinh viên được thông báo kịp thời.   
 
Có những Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh hoạt động sau giờ học trong mỗi 
trường st Century21  để hỗ trợ học sinh với bất kỳ vấn đề, vấn đề hoặc mối quan 
tâm nào. Family Learning Series được tổ chức vào buổi tối mang học sinh và phụ 
huynh / gia đình lại với nhau để học các kỹ năng mới để hoạt động hiệu quả hơn 
như một đơn vị gia đình.       

 
21  ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ST CENTURY: 
 
Thông tin về 21 chương trình và sự kiện thế kỷst  được cung cấp cho học sinh từ 
1st  day of school, trên Kênh 3, trong các Trung tâm phụ huynh và trong các thông 
báo được gửi về nhà. 
 
Tuyển sinh vào 21 chương trình thế kỷ st bắt đầu vào đầu tháng 9 hàng năm, ngay 
khi trường bắt đầu. Mẫu đăng ký học sinh phải được hoàn thành và có chữ ký 
của phụ huynh / người giám hộ của học sinh mỗi năm. Không có chi phí cho bất 
kỳchương trình nào trong số 21 chương trìnhst  Century và không có sinh viên nào bị loại 
trừ. 21sinh viênST Century sẽ tham gia vào các chương trình làm giàu học thuật và thanh thiếu niên mà 
họ lựa chọn. Đồ ăn nhẹ được cung cấp cho tất cả học sinh hàng ngày, miễn phí. 
Nếu bạn vắng mặt trong ngày học bình thường, bạn không được phép tham dự 

Chương trình Thế kỷ 21 st. 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 HỌC SINH THẾKỶ:
   

 
Học sinh trong các chương trình thế kỷ21  dự kiến sẽ tham gia ba giờ một tuần 
trong ba mươi tuần với tổng số chín mươi giờ trong năm học. 
 
Sẽ có một chính sách tham dự theo sau mà Giảng viên sẽ tuân thủ điều đó bao 
gồm sinh viên và Giảng viên đăng nhập và đăng xuất cho mỗi lớp học. Ngoài ra, 
Người hướng dẫn sẽ có một Kế hoạch bài học để làm theo cho mỗi phiên. 
 

QUY TẮC ỨNG XỬ: 
 
Trọng tâm của 21st  Century là tạo ra một môi trường sau giờ học, nơi mọi học 
sinh cảm thấy an toàn và có thể học tập. Tất cả 21sinh viênst  Century dự kiến sẽ tự 
hành xử phù hợp trước và trong các buổi học. 
 
Bạn phải tuân thủ Quy tắc ứng xử của Học khu Thành phố Utica có thể được tìm 
thấy trên trang web của học khu. Những kỳ vọng này bao gồm: 
 

• Tôn trọng quyền và tài sản của người khác 

• Giải quyết xung đột một cách hòa bình mà không cần chiến đấu 

• Hãy lịch sự với tất cả học sinh và giảng viên 

• Đăng nhập và thở dài cho mỗi buổi học  

• Chăm sóc đúng tất cả các nội dung trong lớp học 

• Không bao giờ chạy trong hội trường hoặc trong phòng học 

• Sử dụng khôn ngoan đồ dùng học tập 

• Sử dụng và chăm sóc đúng cách cho các thiết bị công nghệ  

 

 
 
 
 
 

QUY TRÌNH KHẨN CẤP VÀ CẤP CỨU AN TOÀN: 
 



 
Trong trường hợp bất kỳ người tham gia nào bị thương theo bất kỳ cách nào, Y 
tá được gọi và đưa đến tham dự và phụ huynh ngay lập tức được thông báo. Tất 
cả các nhân viên sau giờ học đều được chứng nhận CPR và Sơ cứu. Để can thiệp 
y tế, nhân viên an ninh 21st  Century sẽ gọi 911 ngay lập tức. 
 
Trong trường hợp khẩn cấp về an toàn, Học khu thành phố Utica sẽ ngay lập tức 
gửi thông báo trên trang web của họ, một cuộc gọi điện thoại, phương tiện truyền 
thông và các nguồn thông báo khác.  
 

HỦY CHƯƠNG TRÌNH 21ST
  CENTURY: 

 

Nếu trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, các chương trình 21st  Century 
cũng bị hủy bỏ. 
 
Thông tin về việc đóng cửa trường học có thể được tìm thấy trên các đài tin tức 
và đài phát thanh địa phương và trên Kênh giáo dục 3 của chúng tôi.  
 

SA THẢI VÀ NHẶT LÊN: 
 

21 giảng viên thế kỷst đi cùng sinh viên của họ đến xe buýt sau khi các phiên 21st Century kết thúc.  
21st Century Security sẽ không rời đi mỗi đêm cho đến khi các phòng và cách hội trường được kiểm 
tra. 
 
Điều này được hiểu rằng có những lúc khẩn cấp phát sinh và bạn có thể không 
được đón kịp thời. Nếu phụ huynh của bạn biết rằng họ sẽ đến muộn khi bạn bị 
sa thải, họ phải gọi cho hiệu trưởng trường thời gian. Mọi nỗ lực sẽ được thực 
hiện để liên lạc với phụ huynh để thông báo cho họ trong trường hợp bạn chưa 
được đón và an ninh sẽ đợi cho đến khi cha mẹ bạn đến đón bạn.  
 
 
 
 

 

SAU CUỘC DIỄN TẬP AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 

 



 

Viện Đào tạo Kinh doanh Inc. hợp tác với Khu học chánh thành phố 

Utica phải có các cuộc tập trận sau khi trường học được ghi lại để tuân 

thủ các nhiệm vụ tài trợ của Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21st. 

 

1. HỒ SƠ TẠI CHỖ: 

Mỗi năm một lần sau giờ học 

 

2. SƠ TÁN HOẶC DIỄN TẬP CHỮA CHÁY: 

1 vào mùa thu 

1 vào mùa xuân 

2 trong mùa hè 

 

3. DIỄN TẬP KHÓA: 

1 vào mùa thu 

1 vào mùa xuân 

Một lần trong mùa hè 

 

 

 

 

Giám sát hiệu quả 21 người tham gia thế kỷ 
ST 

 

Những  người tham gia Trung tâm Học tập Cộng đồng St Century phải 

được đi cùng với một người lớn được phê duyệt (Trưởng nhóm, Giáo 

viên được chứng nhận, Quản trị viên và / hoặc Bảo mật) mọi lúc từ cuối 



 

ngày học thông thường cho đến khi được phát hành khi bị sa thải chương 

trình Sau giờ học.  Các bước sau đây phải được tuân theo: 

Kết thúc ngày học bình thường: Những người tham gia  bị  sa thải đến 

Quán cà phê cho đồ ăn nhẹ với sự giám sát của người lớn được phê duyệt * 

Thời gian bắt đầu chương trình: Người tham gia sa thải Chương trình Sau giờ 

học của họ với sự giám sát của người lớn được phê duyệt  

Bắt đầu chương trình: Người tham gia đăng nhập   và tham dự được thực hiện 

ngay lập tức với người hướng dẫn giáo viên được chứng nhận của họ * 

* Nếu vì bất kỳ lý do gì, học sinh phải rời đi trong khi chương trình 

đang trong phiên để sử dụng nhà vệ sinh hoặc vì bất kỳ lý do nào 

khác,một người giám sát trưởng thành được phê duyệt(Trưởng nhóm, Quản trị 

viên,Giáo viên được chứng nhận hoặc Bảo mật) phải đi cùng học sinh đến 

đích của họ.* 

Kết thúc chương trình: Những người tham gia đăng xuất và được hộ 

tống bởi một người lớn được chấp thuận đến xe buýt thích hợp của họ. 

 

 


