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Mùa Hè STEMtastic
Cẩm Nang 2015 về Khoa học, Công nghệ,
Kỹ thuật, và Toán Học cho Cấp lớp Tiểu và Đệ Nhị Trung Học
Về Techbridge
Techbridge là một chương trình giúp đỡ giải quyết tình trạng thiếu phụ nữ và những sắc dân thiểu số trong những
ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Trụ sở của Techbridge được thiết lập tại vùng Seattle và San Francisco, chuyên
phục vụ các nữ học sinh từ lớp 5 tới lớp 12, với các chương trình sau giờ học và trong mùa hè nhằm cung cấp các
phương án thực dụng cũng như giúp các em tìm hiểu thêm về các ngành nghề khác nhau. Mỗi năm, có hàng ngàn các
em nữ sinh từ các hội đoàn như đoàn Nữ Hướng Đạo sinh toàn quốc được giới thiệu tới Techbridge. Nhận thức được
tầm quan trọng trong việc xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ gồm các bậc trưởng bối để hỗ trợ cho các nữ sinh,
Techbridge đã cung cấp tài liệu và nhân lực để đào tạo giáo viên, phụ huynh, và những nhân vật tiên tiến cũng như các
tổ chức trên toàn quốc để cùng hợp lực khuyến khích các thanh thiếu niên tham gia vào các ngành khoa học, công

nghệ và kỹ thuật

Mỗi Học Sinh Cần...
Những cơ hội để tiếp tục học tập và thực tập các kỹ
năng quan trọng. Nghiên cứu đã cho thấy rằng những
học sinh sẽ quên rất nhiều những điều đã học khi các
em không được tham gia vào các sinh hoạt giáo dục
trong suốt mùa hè. Mục đích của cẩm nang này là để
giúp quý vị lựa chọn một chương trình mùa hè thích
hợp cho các em. Cẩm nang này là một tài liệu tham
khảo đaị cương cho các chương trình trong những
ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học ngay tại
địa phương của quý vi, trong tiểu bang, và trên toàn
quốc.

Hầu hết các chương trình đều nhận đơn trong tháng Giêng và tháng Hai. Xin
quý vị hãy tham khảo thêm trên trang mạng sớm và thường xuyên để kịp thời
ghi danh.
www.techbridgegirls.org

Chương Trình Chính
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Chương Trình Học Hè Techbridge
Tiếp tục khám phá khoa học, công nghệ và kỹ thuật với những bài học vui, và thực dụng!
Chỉ dành riêng cho các em nữ sinh đang ở trong chương trình Techbridge!
Địa Điểm: Oakland
Thời Gian: 15 đến 19 tháng 6
Lớp: 6 đến 8
(510)777-9170 | www.techbridgegirls.org

COSMOS
Tham gia thực hành thí nghiệm với các giáo sư và giảng viên đại học với các khám phá vể chủ đề khoa học
tiên tiến!
Địa Điểm: Đại Học Santa Cruz và Đại Học Davis
Thời Gian: Tháng Bảy tới Tháng Tám
Lớp: 8 đến 12
cosmos@ucop.edu | cosmos.ucsc.edu

Viện Khoa học Exploratorium cho Nữ Sinh
Gặp gỡ những nữ kỹ sư và tham gia thực hành thí nghiệm bốn ngành kỹ thuật: hóa học, cơ khí, kết cấu, và
điện!
Địa điểm: San Francisco
Thời Gian: Tháng Sáu và tháng Bảy
Lứa tuổi: 10-12
(415)528-4420 | www.exploratorium.edu

Trại Hè Galileo
Tham gia vào một chương trình sinh hoạt trong suốt một tuần với sự kết hợp giữa khoa học, nghệ thuật và
các sinh hoạt ngoài trời trong khi thực hiện những sáng tạo riêng!
Địa Điểm: East Bay, South Bay, San Francisco, và vùng Peninsula
Thời gian: tháng sáu-tháng tám
Các lớp: Trước Mẫu Giáo đến lớp 8
(800)854-3684 | www.galileo-camps.com

Trại hè Kỹ thuật Cho Nữ Sinh
Chúng ta sẽ cơ hai tuần để khám phá công nghệ nano và robot trong thời gian tham quan các công ty kỹ nghệ
tại địa phương!
Địa Điểm: Đại Học Berkeley
Thời Gian: Sẽ Thông Báo Sau
Lớp: 6 đến 8
(510)642-2257 | engineering.berkeley.edu
www.techbridgegirls.org
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Nữ Hướng Đạo Sinh Bắc California
Tạo niềm vui và làm quen với các bạn bè mới trong khi tham gia vào các sinh hoạt ngoài trời!
Địa điểm: Tất cả các khu vực trong vùng vịnh
Thời gian: tháng Sáu tới tháng Tám
Lớp: Mẫu Giáo đến Lớp 12
(800)447-4475x2901 | www.girlscoutsnorcal.org

GirlStart
Tham gia thực hành các sinh hoạt STEM, gây dựng đội nhóm, và sinh hoạt trại hè vui vẻ!
Địa điểm: Vùng Peninsula
Thời Gian: Tháng Sáu và Tháng Bảy
Lớp: 6 đến 8
(512)916-4775x21| www.girlstart.org

Trại Hè Lawrence Hall of Science
Đâu là nơi mà con, em của chúng ta có thể thiết kế một người Rô-bô, ngắm nhìn một con Chinchilla đang
tắm, và thăm viếng những ngôi sao?
Địa Điểm: Trường Đại Học Berkeley
Thời gian: tháng Sáu tới tháng Tám
Lớp: Mẫu giáo đến Lớp 12
(510)642-5132| www.lawrencehallofscience.org

Học Viện Khoa Học Viễn Tưởng của BFOIT
Tìm hiểu về lập trình máy tính và tham gia vào những buổi tham quan và thực dụng vui nhộn với hai mươi
bốn học sinh khác!
Địa Điểm: Trường Đại Học Berkeley
Thời Gian: Tháng Tám
Lớp: 6 đến 8
(510)459-5558 |www.bfoit.org

SEEK
Hãy đến với trại hè kỹ thuật lớn nhất dành cho học sinh người Mỹ gốc Phi trong cả nước cho ba tuần!
Địa Điểm: Oakland
Thời Gian: tháng Sáu tới Tháng Bảy
Lớp: 3 đến 5
(703)549-2207x242 | www.nsbe.org

Trại Hè Tech Museum
Khám phá tất cả mọi thứ từ kỹ thuật tới lập trình máy vi tính đến cách chế tạo các loại thuốc uống và phương
pháp nấu ăn!
Địa điểm: San Jose
Thời Gian: Tháng Bảy tới Tháng Tám
Lớp: 4 đến 8
(800)854-3684 | thetechsummercamps.thetech.org
www.techbridgegirls.org

