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CHƯƠNG TRÌNH HỌ C
TRỰC TUYẾN
P H Â N K H U GIÁ O D ỤC H Ọ C S INH S O NG NGỮ
B Ộ GIÁ O D ỤC T IỂ U B A NG C A L IFO R NIA

Từ Bộ Giáo Dục Tiểu bang California (CDE)
Thưa Quý phụ huynh,
Trong thư này, mỗi tuần chúng tôi sẽ chú trọng về một đề tài khác nhau và sẽ chia xẻ
tin tức cũng như tài liệu liên quan đến đề tài với quý vị.
Đề tài tuần này là chương trình giáo dục trẻ em còn nhỏ hoặc lớp vỡ lòng (preschool).
Tiểu bang California có nhiều chương trình giáo dục lớp vỡ lòng nhằm khuyến khích
các em nhỏ tham gia những sinh hoạt tìm hiểu và khám phá vui, năng động. Vui chơi là
một phần quan trọng trong việc giảng dạy của các chương trình giáo dục lớp vỡ lòng có
phẩm chất tốt vì qua vui chơi, các em sẽ phát triển những kiến thức và kỹ năng cần
thiết trong nhiều lãnh vực như cách cư xử trong xã hội, ngôn ngữ và văn chương, toán
và Anh ngữ (cho những học sinh học sinh đang phát triển Anh văn- EL)

Thông tin mới
Chương trình First 5 California (Giáo dục 5 năm đầu)
Nói được. Hát được. Đọc được. Sẽ thay đổi tất cả!
Chương trình First 5 California (Giáo dục 5 năm đầu) cung cấp nhiều tài liệu rất quan
trọng trong việc giáo dục trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Chương trình này chú trọng vào việc
hướng dẫn học và chăm sóc con em từ khi còn nhỏ, cách giao tiếp và dạy dỗ có hiệu
quả, và cách giáo dục con cái theo chiều hướng lạc quan. Phụ huynh có thể tìm nhiều
hoạt động thú vị cho mình và con em bằng Anh ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha.
Địa chỉ mạng để vào trang tài liệu gia đình
Trang dành cho phụ huynh có địa chỉ mạng ở cuối trang để phụ huynh có thể chuyển từ
Anh ngữ qua tiếng Tây Ban Nha (Español).
http://www.first5california.com/
CARE, COPE, CONNECT (Chăm sóc, đối đầu, kết nối)
Chương này cung cấp tài liệu để giúp số gia đình ngày càng gia tăng giải quyết những
căng thẳng ngày một nhiều trong đời sống.
http://first5association.org/care-cope-connect/

Thông tin hàng tuần
Ăn trưa do trường cung cấp: CA Meals for Kids

Phụ huynh có thể nhận phần ăn trưa cho con em trong thời gian trường học tạm đóng
cửa để tránh dịch COVID-19. Quý vị có thể dùng app "Thực phẩm cho trẻ em ở CA"
(CA Meals for Kids) trên điện thoại di động để tìm nơi phân phát hoặc liên lạc với các
trường học để biết thêm chi tiết. Một số ty giáo dục có chương trình phân phối phần ăn
trưa đến tận nhà. Phụ huynh nên liên lạc với Ty giáo dục địa phương để biết nếu ty
giáo dục mình có chương trình này hay không.Tin vừa ra: https://bit.ly/MealsforKidsApp

Để có mạng (Internet)
Nếu phụ huynh không có mạng (internet) ở nhà, quý vị có thể liên lạc với các công ty
cung cấp trong danh sách từ đường dẫn (link) bên dưới để hỏi tin tức về các dịch vụ
mà họ cung cấp. Để có mạng: Dịch vụ tại https://bit.ly/InternetAccessInfo

TÀI LIỆU GIÚP HỌC Ở NHÀ
Dưới đây là những chương trình miễn phí trên mạng mà phụ huynh có thể xử dụng với
con em hoặc để các em tự xử dụng

Chương trình có nhiều môn học
Tài liệu từ đài PBS cho lớp vỡ lòng

Trang mạng này có nhiều hoạt động bằng Anh ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha nhằm phát
triển kiến thức căn bản qua phim ảnh, bài học và trò chơi. Phụ huynh có thể tìm tài liệu
về việc phát triển thể chất cũng như và tư duy, ứng xử trong xã hội và nghệ thuật.
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/

Trò chơi từ đài PBS cho trẻ em

Trang mạng này bao gồm những trò chơi để giúp trẻ em phát triển khả năng toán, đọc
viết, nhận thức về cách cư xử trong xã hội, và tinh thần làm việc chung.
https://pbskids.org/games/

Đọc - Viết
First 5 Free Books
Trang này có 4 quyển sách cho các em nhỏ miễn phí mà các vị có thể tải xuống.
https://bit.ly/First5Books

Reading Rockets
Trang này cung cấp những điều phụ huynh cần biết theo tuổi của con em (sơ sinh đến
lớp 3) bằng nhiều ngôn ngữ.
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

Hoạt động không cần màn ảnh
Early Edge California Screen-Free Activities

Trang mạng này bao gồm danh sách những hoạt động không cần dụng cụ điện tử hoặc
màn ảnh. Tài liệu được viết bằng Anh ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha. Những tài liệu này
có thể hữu dụng vì Học viện khoa nhi Hoa kỳ đề nghị thời gian xử dụng màn ảnh được
giới hạn khoãng 1 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi.
https://earlyedgecalifornia.org/coronavirus-resources-for-dual-language-learners/

Thông tin trên mạng và điện thư
Để được cập nhật những tin tức và tài liệu mới, quý vị có thể theo Phân khu giáo dục
học sinh song ngữ trên Twitter @MultilingualCA.

Xin gửi điện thư trống đến join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov để ghi danh
vào danh sách nhận thông tin từ English Learner Updates Listserv.

