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THỨ NGÀY THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC GIÁO VIÊN ĐỊA ĐIỂM MÃ
Thứ Hai 8/10/18 6:00 chiều -7:00 tối ĐÊM STEM NHÓM Phòng TM

Hãy đến đây và tham gia cùng chúng tôi để có một buổi tối 
tràn ngập niềm vui cùng các gia đình chinh phục kiến thức 
cùng nhau. Tất cả những người tham gia sẽ được tham gia 
vào một số khu vực học tập theo chủ đề Khoa Học, Công 
Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học.
Các gia đình sẽ cộng tác để thử nghiệm và giải quyết vấn 
đề. Sẽ hứa hẹn nhiều niềm vui và bất ngờ!!

hứ Hai -Thứ B 8/10/18
6:00 giờ chiều-

7:30 tối Lớp Khiêu Vũ Forza Vital / Lối Sống Dinh Dưỡng: Kathia Phòng KT
Tháng 10: các ngày 8 & 9, 15 & 16, 22 & 23, 29 & 30 / 
tháng 11: các ngày: 5 & 6, 13 &14  

LeyVa 6

Quý vị có thích khiêu vũ không? Quý vị có thích chế biến 
các bữa ăn tốt cho sức khỏe không? Quý vị có muốn biết 
cách giảm căng thẳng không? Quý vị không muốn bỏ lỡ 
những lớp học này. Những lớp học này sẽ mang đến những 
trải nghiệm vui vẻ vì quý vị sẽ trở nên khỏe mạnh cả về thể 
chất lẫn tinh thần. Học được những công thức nấu ăn tốt 

Ngày 8 & 9 tháng 10:  
Giới thiệu lĩnh vực thể dục thông qua âm nhạc, và lĩnh vực 
dinh dưỡng và truyền cảm hứng cũng sẽ được đề cập.

Ngày 15 & 16 tháng 10:  
Lời giới thiệu mở đầu bằng một lời giải thích ngắn gọn tập 
trung về kiến thức dinh dưỡng tốt. Một cuộc thảo luận mở 
về những thực phẩm phụ huynh cho là quan trọng và cần 
thiết cho bữa ăn trong gia đình.

Ngày 22 & 23 tháng 10:             
cũng như thời điểm sử dụng chúng để có lợi nhất cho cơ 
thể.

LeyVa 6
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Ngày 29 & 30 tháng 10:  
Giải quyết các trở ngại và khó khăn trong việc tạo ra một 
thực đơn hấp dẫn cân bằng cho gia đình quý vị và tạo nhật 
ký chế độ ăn uống hàng ngày. Bắt đầu các bước nhảy và giai 
điệu nhịp nhàng.
  
Ngày 5 & 6 tháng 11:  
Trình diễn ẩm thực. Yếu tố thể dục, cùng với các bước nhảy 
và giai điệu góp phần tạo nên màn trình diễn nhảy trong khi 
kết hợp việc sử dụng các loại âm nhạc, văn hóa và vũ đạo 
khác nhau.

Ngày 13 & 14 tháng 11: 
Giai đoạn chuẩn bị đầu tiên cho Đêm Triển Lãm vào tháng 
1 năm 2019 tại Hội Nghị Nhỏ tại Đại Học Dành Cho Phụ 
Huynh.

Đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ.

Thứ Tư 10/10/18
9:30 sáng-11:30 

sáng Chương Trình Ngôn Ngữ Sinh Động Lolita Foster Phòng LF
Phụ huynh sẽ học các kỹ năng cơ bản, điều này sẽ giúp họ 
cảm thấy được tạo cơ hội trong việc nói tiếng Anh và sử 
dụng ngôn ngữ học thuật. Các lớp học sẽ được tổ chức từ 
ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 12.

LeyVa 6

Thứ Hai 15/10/2018 6:00 chiều-7:00 tối Các Hoạt Động Chơi Chữ dành cho Gia Đình Sử Dụng 
Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung

Tiến sĩ Mary 
Ann Burke

Phòng 
LeyVa 6

MB

Đưa con của quý vị đến để tìm hiểu cách quý vị có thể sử 
dụng các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung trong các hoạt động 
vui chơi. Quý vị và con của mình sẽ hoàn thành một bài học 
năng lực về đọc, nghiên cứu xã hội và toán học trong khi sử 
dụng các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung. (Lớp 4, 5 và 6)
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Thứ Ba 16/10/2018 6:00 chiều-7:00 tối Mùa Thu Trên Khắp Thế Giới Lisa Anderson Phòng LA

Trong buổi học này, học sinh và phụ huynh sẽ tích cực tham 
gia biểu diễn những bài nhạc đa dạng có chủ đề mùa thu. 
Chúng ta sẽ hát, nhảy, và học về bộ gõ nhóm để đắm chìm 
trong những giai điệu quen thuộc.

LeyVa 6

Thứ Năm 25/10/2018 6:00 chiều-7:00 tối
Thay Đổi Chế Độ Ăn Uống Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Đời - 
Phần 1 Lida Gaines

Bulldog Tech 
Café LG

Quý vị & gia đình của mình có mệt mỏi vì phải ăn mãi một 
món ăn không? Hãy đến với lớp học này và tìm ra những 
cách chế biến mới mẻ và ngon lành để biến những món ăn 
nhàm chán trở nên mới lạ và bổ dưỡng! Trò chuyện về công 
thức nấu ăn của gia đình quý vị, mức độ hoạt động và lượng 
calo. Lập kế hoạch để ăn uống lành mạnh trong cả năm.

Thứ Hai 29/10/2018 6:00 chiều-7:00 tối Các Hoạt Động Khám Phá Nghề Nghiệp và Đại Học Sử 
Dụng Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung

Tiến sĩ Mary 
Ann Burke

Phòng 
LeyVa 6 MB

Đưa các con trong độ tuổi học Trung Học của quý vị đến 
lớp này để tìm hiểu và ghi lại các hoạt động hàng ngày 
chuẩn bị cho nghề nghiệp và đại học. Quý vị và con của 
mình sẽ thực hiện hoạt động viết sơ yếu lý lịch khi sử dụng 
các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang cho môn 
đọc, nghiên cứu xã hội, khoa học và toán học.

Thứ Ba 30/10/2018 6:00 chiều-7:00 tối
Toàn Bộ Trẻ Em, Toàn Bộ Gia Đình  #2 Hợp Tác Tư 
Vấn Nhóm Phòng TM
Lớp học tư vấn sẽ rất bổ ích LeyVa 6
Các chủ đề thảo luận sẽ là: Tham gia vào một Cuộc Họp 
Phụ Huynh Thành Công, Duy Trì sự Tham Gia vào Việc 
Học Tập của Con Quý Vị, Tạo Sự Gắn Kết với Con Quý Vị, 
và Tầm Quan Trọng của Thời Gian Hữu Ích với Con Quý 
Vị. Sẽ có rất nhiều nguồn lực bổ ích.
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Thứ Tư 7/11/18 6:00 chiều-7:00 tối Thói Quen của Tâm Trí                                                      

Hãy cùng chúng tôi tham gia một lớp học thú vị và hồi hộp 
vì chúng ta sẽ tìm hiểu những Thói Quen của Tâm Trí. Đây 
là những phẩm chất hoặc thái độ và hành vi mà chúng tôi 
muốn học sinh của chúng ta sở hữu để giúp các em thành 
công hơn ở trường học.

Denise Williams Phòng LeyVa 
6

DW

Phụ huynh có thể nhận biết được những phẩm chất và được 
hướng dẫn cách họ có thể hỗ trợ cho con mình tại nhà. Phụ 
huynh sẽ nhận được nguồn lực tuyệt vời. Số lượng tham gia 
sẽ quyết định xem lớp học có được tiếp tục hay không.

Thứ Ba 27/11/2018 6:00 chiều-7:00 tối Đối Xử với Con của Quý Vị Như Một Con Vật Gerry Lopez Phòng GL ộ  g  ị ạ  ụ g ặ  ợ  ụ g ọ g   
“Tôi đã bị đối xử như một con vật.” Tuyên bố này cho thấy 
rằng cá nhân đó bị thương tích, ngược đãi hoặc bị tổn 
thương theo một cách nào đó. Nhưng sự thật là nếu chúng ta 
đối xử với nhau như các con vật, các mối quan hệ của 
chúng ta sẽ cải thiện theo cấp số nhân. Cụ thể là liên quan 
đến con cái của chúng ta, nhiều khía cạnh thiếu sót trong 
việc nuôi dạy con cái của chúng ta sẽ được giải quyết. Vì 
không có ví dụ nào tốt hơn là ví dụ một con vật khi nó nuôi 
dưỡng, bảo vệ và chuẩn bị cho những đứa con mình trong 
cuộc sống sau này của chúng.

LeyVa 6

"Xô của Quý Vị Đầy Đến Mức Nào"
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Căng thẳng là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh tật cho 
chúng ta, cả về thể chất và tinh thần, nhưng nhiều lúc chúng 
ta cảm thấy như thể không thể loại bỏ căng thẳng khỏi cuộc 
sống của chúng ta hoặc thậm chí kiểm soát được nó. Mặc 
dù chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn căng thẳng ra khỏi 
cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn chúng ta có thể làm 
nhiều điều để chống lại các tác động đe dọa đến sức khỏe 
do căng thẳng. Hội thảo này sẽ chỉ cho người tham gia biết 
những điều họ có thể thực hiện trong cuộc sống của mình và 
trong cuộc sống của con cái họ để làm đầy chiếc xô của họ 
với các hoạt động truyền sức sống và giảm căng thẳng.

Tiểu Đoàn San Patricio         
vì một số lý do. Trong bài thuyết trình này, chúng ta sẽ có 
thể có được một quan điểm lịch sử mà sẽ khiến chúng ta 
thấy được
cách sự thiếu đoàn kết này vẫn tạo sức ảnh hưởng đến người 
Mỹ gốc Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha cho đến tận ngày nay. 
Nhưng có một sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc mà thường bị 
bỏ qua từ cuộc chiến bi thảm này. Sự kiện xảy ra khi hơn 
600 lính Mỹ có tổ tiên là người Ireland đào ngũ khỏi quân 
đội Mỹ và gia nhập với quân đội Mexico. Bài thuyết trình 
này sẽ truyền cảm hứng cho quý vị để hiểu hoàn cảnh của 
họ và tiếp tục đấu tranh cho sự tiến bộ của loài người.    

Thứ Năm 29/11/2018 6:00 chiều-7:00 tối Thế Kỷ 21: Toàn Bộ Trẻ Em, Toàn Bộ Gia Đình #3 M. Burke J. Phòng  BI
Cách Phát Triển Năng Lực Toàn Cầu Thông Qua Dịch 
Vụ Cộng Đồng

Iwasaki LeyVa 6
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Phụ huynh sẽ học cách giúp con mình phát triển năng lực 
toàn cầu thông qua các hoạt động học tập của gia đình và 
dịch vụ cộng đồng. Trẻ em có thể phát triển sự đồng cảm và 
tôn trọng đối với các cộng đồng văn hóa đa dạng trong khi 
hỗ trợ các nhu cầu phát triển cộng đồng trong trường học và 
cộng đồng với phụ huynh và gia đình của mình. Có nhiều 
nguồn lực tuyệt vời.

Thứ Năm 29/11/2018 6:00 chiều-7:00 tối CÁC NGÀY LỄ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI Lisa Anderson Phòng LA
Trong lớp học này, học sinh và phụ huynh sẽ tích cực tham 
gia thể hiện những bản nhạc có chủ đề ngày nghỉ lễ mùa 
đông đa dạng. Chúng ta sẽ hát, nhảy, và học về bộ gõ nhóm 
kèm theo những giai điệu quen thuộc.

LeyVa 6

Thứ Năm 6/12/18
4:30 chiều-6:30 

chiều
Thế Kỷ 21: Toàn Bộ Trẻ Em, Toàn Bộ Gia Đình - Sức 
Khỏe và Hạnh Phúc (Phần 4) 

Lida Gaines và 
Nhóm

Montgomery LT

Các gia đình sẽ được tham gia một lớp học bổ ích về cách 
giữ gìn sức khỏe và trở nên hạnh phúc. Họ sẽ nhận được 
nhiều nguồn lực và dịch vụ để giúp họ tìm hiểu tầm quan 
trọng của sức khỏe và hạnh phúc, và sự tương quan với sự 
thành công của học sinh. Hãy tham dự và cùng làm món 
salad tốt cho sức khỏe.

Thứ Tư 23/1/2019 6:00 chiều-7:00 tối HỘI NGHỊ NHỎ                                                                
Hãy đến và đăng ký cho học kỳ tiếp theo và nhận thông tin 
về các lớp học mới. Sẽ có nhiều nguồn lực tuyệt vời cho các 
phụ huynh. Sẽ có nhiều niềm vui cũng như sự bất ngờ.

NHÓM TBD
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