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Thứ Hai, 23 tháng 9
Dạy dỗ con vị thành niên của quý vị: Hành động nhỏ, tác động
lớn Thuyết trình viên: Robyn Moses, Giám đốc Dịch vụ Sức khỏe
Tâm thần của Học khu – quý vị sẽ học được các phương cách hữu
hiệu để dạy dỗ con! Cách thuyết trình của cô Robyn là thường
thức, vui, và tạo thêm sức mạnh.
Thứ Hai, 28 tháng 10
Nhận thức của học sinh về sự An toàn và Sức khỏe Tâm thần
Do Kayla Perkoski và Kylie Bernstein thuyết trình, là các Chuyên
gia về Lành mạnh của Học khu—Thuyết trình này sẽ nói về nhận
thức của học sinh về sự an toàn và các tác động lên sức khỏe tâm
thần của học sinh. Phụ huynh sẽ học các phương cách có thể dùng
để đề cào những cảm nhận về an toàn và sự khỏe mạnh.

Thứ Hai, 27 tháng 1
Sống có quan tâm cho những lúc xáo trộn
Do Cynthia Olaya, Tâm lý gia Hỗ trợ Học sinh của Học khu, thuyết
trình—Phụ huynh và học sinh sẽ học các phương cách để làm yên
ổn trí óc, giảm các cảm giác lo lắng, và tăng sự khỏe mạnh.
Thứ Hai, 24 tháng 2
Cách nào để nuôi con quý vị mà không phải mất trí
Do Tim Baker và Linda Temple, Tâm lý gia của học khu, thuyết
trình —quý vị sẽ học các cách thực tiễn, áp dụng được ở nhà để
xây một mối liên hệ mạnh với con quý vị trong thời buổi truyền
thông xã hội và đện thoại di động. vv…
Thứ Hai, 23 tháng 3
Tác động của Phương tiện truyền thông xã hội
Do cảnh sát viên Angie Bennett, Sở Cảnh sát Huntington Beach
và Michelle Pendergast, Tâm lý gia của Học khu thuyết trình ‐‐
Phụ huynh sẽ học các tin tức thực tế về phương tiện truyền thông
xã hội, dân cư trên mạng, và cách để giúp học sinh sử dụng an
toàn.
Thứ Hai, 27 tháng 4
Các bài học học được từ môi trường làm việc
Do Tiến sĩ Dan Bryan, Giám dốc Dịch vụ học sinh của Học khu
thuyết trình—Phụ huynh sẽ vui trong khóa học có tương tác này
với nhiều mẩu chuyện và bài học sâu sắc từ 25 năm nghề giáo dục.

Tất cả các buổi
thuyết trình đều ở
Văn phòng Học khu
Trung học
Huntington Beach
Địa chỉ: 5832 Bolsa
Ave. Huntington
Beach, CA 92649
Các thuyết trình đều
bắt đầu lúc 6:30 giờ
chiều và kéo dài
khoảng một giờ.

