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Bản tin cho Phụ huynh về Chương
trình học trực tuyến - Số thứ 15
Phân khu giáo dục học sinh song ngữ
Bộ giáo dục tiểu bang California

Lời mở đầu
Thưa Quý phụ huynh,
Bản tin cho Phụ huynh về Chương trình học trưc tuyến số 15 đến với chúng ta ngay kỳ
nghỉ lễ 2020. Kính mong quý phụ huynh và gia đình vui và dồi dào sức khỏe.
Bản tin lần này cung cấp thêm tài liệu cho quý phụ huynh đồng thời cũng nhắc quý vị về
tầm quan trọng của việc các em học sinh tham gia các buổi học trên mạng với thầy cô
giáo. Nếu quý vị cần giúp đỡ để thông hiểu và giữ liên lạc với thầy cô của con em
mình, xin liên lạc với nhà trường ngay.

Giữ liên lạc với Thầy Cô của con em
Nhấn vào trang mạng này, quý vị sẽ thấy 6 cách để giữ sự liên lạc giữa phụ huynh và
thầy cô giáo hiệu quả hơn vì điều này rất hữu ích với việc học của con em quý vị.
https://earlylearningnetwork.unl.edu/2020/04/15/staying-in-touch-maintaining-parentteacher-relationships-from-a-distance/
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Hội họp giữa Phụ huynh và Thầy Cô
Thông thường trẻ em học giỏi hơn khi phu huynh quan tâm đến việc học của các em.
Hội họp giữa phụ huynh và thầy cô là cơ hội tốt để bàn về sự tiến triển trong việc học,
ưu điểm hoặc những phần các em cần giúp đỡ, và hợp tác với thầy cô giáo để giúp con
em học tốt hơn.
https://kidshealth.org/en/parents/parent-teacher-conferences.html?WT.ac=pairedLink

Tài liệu “Tất cả về trẻ em”
Trang mạng bên dưới giúp phụ huynh biết về các kỹ năng giúp trẻ em học hỏi, cách các
em học ngôn ngữ, tìm hiểu về cảm xúc và các quan hệ với người chung quanh, học
toán số, và khéo léo trong việc vận động cơ thể.
https://allaboutyoungchildren.org/

Thông tin hàng tuần
Tin tức về 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 có chương
trình này hay không.
Tin mới: App “CA Meals for Kidd” có thể cập nhật tại https://www.cde.ca.gov/497627

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://www.cde.ca.gov/498321

Tài liệu giúp việc học ở nhà
Dưới đây là những tài liệu miễn phí quý vị có thể xử dụng với con em ở nhà hoặc các
em có thể tự xử dụng.
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Tài liệu giúp học sinh nhỏ ở nhà
Trang Hoạt động để gia đình và người giữ trẻ xử dụng
Bộ tài liệu bao gồm 9 trang, bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha, cung cấp các hoạt
động đơn giản nhưng vui để gia đình và người giữ trẻ có thể thực hiện với trẻ em ở nhà
nhằm phát triển ngôn ngữ: tiếng mẹ đẻ hoặc Anh ngữ.
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/west/Resources/CaregiverActivities

Trang Những điều cần biết để dạy dỗ trẻ mới biết đi và trẻ sắp vào Mẫu Giáo
Có nhiều việc phụ huynh có thể thực hiện để tạo mối quan hệ an toàn, ổn định, và tốt
đẹp với trẻ nhỏ. Trang mạng này sẽ giúp phụ huynh giải quyết những khó khăn thường
gặp khi dạy dỗ con trẻ để quý vị tự tin và thích thú hơn trong việc giúp các em lớn lên.
https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html

Trang Mở rộng cửa/Abriendo Puertas (Từ chương trình Early Edge California)
Trang này cung cấp cách thức và hoạt động giúp phụ huynh và gia đình tạo môi trường
tốt để mở rộng cửa cho việc học của trẻ nhỏ bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha để
quý vị tiện xử dụng.
https://ap-od.org/

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.
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