ĐỌC đem đến THÀNH CÔNG!
Ti ếp tục đọc sách…Tiếp tục
học hỏi !

Fountain Valley
School District

Tương tự như cách phụ huynh giúp cho
con em trong việc tiếp tục rèn luyện trí
thức trong những tháng hè, có một số
tài nguyên tuyệt vời có sẵn để tiếp tục
hỗ trợ những sự phát triển kỹ năng đọc
sách của con em khi chúng ta lèo lái
vào những thời điểm độc đáo này.
Học sinh lớp 6-8 có thể tiếp tục đọc
những cuốn tiểu thuyết mà họ đang học
trong lớp - A Long Walk to Water (6),
The Giver (7) hoặc Lord of the Flies (8).
Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên chọn
những tựa đề mới của các tác giả yêu
thích của con em!
Ngoài ra còn có một số tài nguyên giáo
dục trên mạng tuyệt vời cho học sinh
bao gồm:




Scholastic Learn at Home
Time for Kids
Storyline Online

Vui lòng bỏ ra 20-30 phút mỗi ngày để
đọc cho con quý vị hoặc cho con quý vị
tự đọc một mình!
“Đọc sách mang chúng ta đến một
nơi nào đó khi mà chúng ta phải bị
đứng yên nơi chúng ta đang ở.” –
Mason Cooley

FVSD cam kết sẽ hỗ trợ cho
nhu cầu học tập của học sinh
trong thời gian các trường
học đóng cửa vì liên quan đến
bịnh dịch coronavirus
(COVID-19).

`

Sự Sáng Tạo BẮT ĐẦU
ở đây!
Học sinh ở mọi lứa tuổi đều yêu thích
việc sáng tạo - và Nghệ Thuật là một
cách tuyệt vời để thể hiện sự sáng tạo
đó!

Giá Trị của những Con Số!

Dành ra thời gian mỗi ngày để con quý
vị hát, luyện tập một nhạc cụ, viết một
bài thơ, vẽ, sơn vẽ hoặc làm một việc
thủ công. Ghé vào trang mạng
Parent.com để biết thêm các dự án
nghệ thuật thú vị để làm ở nhà.

Có những công cụ trực tuyến tuyệt vời
mà học sinh có thể sử dụng để tiếp tục
phát triển kỹ năng toán học tại nhà.
Nhiều trang mạng miễn phí có sẵn cho
học sinh, bao gồm:

Hoặc thậm chí tốt hơn, đi tham quan
những nơi thân thiện với trẻ em như là
Bảo tàng Getty ở Los Angeles, Bảo
tàng Trẻ em Boston hay Bảo tàng Nghệ
thuật Metropolitan ở New York!








ST Math – which can be accessed
through FVSD school websites
Khan Academy Courses
FunBrain Math Zone
IXL.com content with limited free
daily access
Prodigy Math
Illustrative Math

“Cuộc sống là một phương trình toán
học. Để đạt được nhiều điều tốt nhất,
quý vị phải biết cách chuyển đổi tiêu
cực thành tích cực.”

Chuẩn bị thanh
thiếu niên hôm nay
cho tương lai ngày
mai.
Sưu Tầm về Khoa Học
và Lịch Sử!
Học sinh FVSD nào thích tìm hiểu về
khoa học và lịch sử. Có rất nhiều
trang mạng giáo dục cung cấp cơ hội
trau dồi liên quan đến khoa học và
lịch sử cho học sinh, bao gồm:







National Geographic for Kids
Code.org và Hour of Code cung cấp
các hoạt động mã hóa máy vi tính
thật tuyệt vời cho học sinh
OCDE’s Inside the Outdoors home
activities webpage
Scholastic Study Jams – Science!
Virtual Field Trips through Discovery
Education
Xem một đoạn virtual tour of the
National Museum of Natural History

