Chương Trình Indigo tại
Trường Frost

AdVENTURE STEM Khoa Học,
Kỹ Thuật, Thiết Kế và
Toán Học
Sứ mệnh của chúng tôi là thu hút các
em học sinh vào các bộ môn Khoa
Học, Kỹ Thuật, Thiết Kế, và Toán
Học qua chương trình giảng dạy thích
hợp và sinh động hầu các em sẽ trở
thành những công dân toàn cầu có
trách nhiệm, tích cực trong thời kỳ kỹ
thuật số. Chương trình dành cho tất
cả các học sinh thuộc mọi khả năng
từ lớp 5 đến lớp 8 yêu thích việc
giảng dạy thực tiễn và việc học hỏi
theo đề án chú trọng vào đời sống và
công việc của thế kỷ 21.

Indigo là một chương trình học an toàn và
quan tâm từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8 để giáo
dục một đứa trẻ toàn diện. Chúng tôi cung
cấp các sinh hoạt được xây dựng theo chủ đề
để các em giao tiếp với các học sinh thuộc
nhiều lứa tuổi qua phương pháp kỷ luật tích
cực. Phương pháp này được hỗ trợ bằng sự
tham gia tích cực của phụ huynh. Indigo coi
trọng cách học hỏi độc đáo, kỹ năng, và khả
năng của mỗi học sinh hầu các em được
chuẩn bị tạo ảnh hưởng tích cực trên thế giới.
www.indigoprogram.org

Chương Trình
Song Ngữ TWBI tại
Trường Del Roble
Từ Lớp TK-Lớp 4
Chương Trình Song Ngữ là một cơ
hội độc đáo để học đọc, viết, và nói
một cách tự nhiên và thông thạo hai
ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Tâyban-nha. Chương trình TWBI từ lớp
TK đến lớp 8 là phương hướng để đáp
ứng được quy định về ngoại ngữ cho
bậc trung học và có thể lấy được bằng
song ngữ của Tiểu Bang California
trong bằng tốt nghiệp trung học.
www.delroble.ogsd.net
http://caminoparentgroup.com/

www.adventurestemprogram.com

Chương Trình
Học Hỏi Thực Tiễn
Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn
(Virtual Learning Academy) là một
chương trình giảng dạy được thiết lập,
luân phiên mà trong đó các em học
sinh từ lớp TK đến lớp 8 có thể đạt
được các mục tiêu của chương trình
giảng dạy trong một môi trường không
phải là lớp học thường lệ. Chương
trình học hỏi kết hợp các buổi học và
du khảo hàng tháng để xây dựng một
cộng đồng học viên năng động thuộc
mọi lứa tuổi. Đây là chọn lựa tốt cho
những học sinh nào thường xuyên phải
du lịch để thi đấu thể thao, âm nhạc,
kịch nghệ….

http://bit.ly/Virtuallearningacademy

Các chương trình chọn lựa
sau đây dành cho tất cả các em học sinh
và gia đình trên toàn tiểu bang:
 AdVENTURE STEM lớp 5-lớp 8
 Chương Trình Indigo dành cho lớp
Mẫu Giáo-lớp 8
 Chương Trình Song Ngữ TWBI tại
Del Roble dành cho lớp TK-lớp 4
 Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn
dành cho lớp TK-lớp 8
Tất cả các chương trình đều mở các buổi
giới thiệu và thăm trường trong thời gian
chúng tôi nhận đơn ghi danh từ ngày 14
tháng 1 đến 15 tháng 3.
Để biết thêm chi tiết về việc ghi danh và
thời hạn đăng ký, xin mời quý vị thăm
trang mạng của chúng tôi tại
www.ogsd.net/programoptions

Các Chương Trình Chọn
Lựa của Oak Grove

Để biết thêm chi tiết:
www.ogsd.net
(408) 227-8300,
số chuyển tiếp 100208

Chúng tôi có
bốn chương trình
sáng tạo dành cho
mọi gia đình.

