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“Summertime is always the best of what might be.” Charles Bowden 

 

Khi năm học 2018-19 đã sắp chấm dứt, chúng tôi chuẩn bị gởi sinh viên vào những hoạt động 

mùa hè của chúng.  Có người sẽ hỏi, làm sao tôi có thể duy trì mức học tập cho con mình mà 

vẫn không mất đi những sinh hoạt vui vẻ? Bài viết này trình bày góc độ thú vị về giá trị của 

những trò chơi hàng đầu mà có liên hệ đến phát triển kỷ năng trong thế giới kỷ thuật số.  Bạn 

có thể tìm thấy thông tin này hữu ích khi bạn cân nhắc làm sao hổ trợ con bạn trong mùa hè 

khi chúng gắn kết trong học tập quan trọng vượt ra khỏi lớp học.  

Hơn thế nữa, chúng tôi muốn ghi nhận phản hồi về việc khởi xướng bản tin Chương Trình 

Năng Lực cao.  Xin dành chút thời gian chia sẻ những suy nghĩ của bạn tại đây khi chúng tôi 

tiếp tục nâng cấp những liên lạc của chúng tôi với các gia đình. 

Sự kiện, Tư liệu tập trung vào Học sinh 

địa phương  

 Trung tâm UW Robinson cho Học giả trẻ:  

Xem chương trình mùa hè cho các lớp 5-

10.  

 Trại Trẻ Mùa hè Satori :  Đại học Miền 

Đông Washington (EWU) hổ trợ trại mùa 

hè hướng về trẻ em yêu thích học tập 

trong lớp 4-6. 

 Trại Mùa hè Satori :  EWU hổ trợ trại mùa 

hè hướng tới trẻ yêu học tập tuổi từ 12-18  

Những ngày quan trọng 

• Xem các sự kiện Học tập Cộng đồng của Học khu 

sắp diễn ra và được đăng ở trên. 

  

  
Học khu Renton không tài trợ, tán thành, hay đề nghị bất cứ tổ chức, dịch vụ hay hoạt động nào mô tả trong thông tin này. 

Thông tin này được cung cấp chỉ cho việc thuận tiện của sinh viên và phụ huynh để hổ trợ việc xem xét an toàn và phù hợp của 

các tổ chức, dịch vụ và các hoạt động như thế.  

Sự kiện, Tư liệu tập trung vào Phụ huynh 

tại địa phương  

• Sự kiện học tập trong cộng đồng Học Khu Renton  

(Xem ngày , chủ đề và địa điểm hại đây) 

o Truy cập vào các bài đã được chia sẻ 

▪ Nhận diện, Mục đích & Hạnh phúc  

(Tháng giêng 2019)  

▪ Tài năng Trong Media & Hai sự bắt nạt 

Học sinh đặc biệt  (Tháng Hai 2019) 

▪ Phát triển Tâm trí  (Tháng Ba 2019) 

▪ Chủ nghĩa Hoàn hảo & Động cơ 

(Tháng Tư 2019) 

▪ Sự lo lắng & Sự quan tâm (Tháng 5, 

2019) 

▪ Hoạt động Mùa hè & Thời gian trên 

màn hình (Tháng 6, 2019) 

 Hội Trẻ Tài năng Tây Bắc (NWGCA):  Sự kiện địa 

phương niêm yết thường xuyên, cùng với tư liệu 

khác như các chương trình mùa hè địa phương và 

ngoài địa phương. 

 (Facebook group) 

 

Các Tư liệu thêm  

• Video thông tin những lựa chọn Dịch vụ Chương trình 

2019-20  

• Ghi danh Các lớp Danh dự Middle School & Đề nghị 

Video thông tin 

https://drive.google.com/file/d/1w_2M65sd_t6b7FXEwcW4vre7RtGgQKjq/view?usp=sharing
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