
 

 

Зв'язок програми Особливо Обдарованих Весна 2019 
  

"Літній час - завжди найкраще з того, що може бути." Чарльз Боуден 

 

Так як 2018-19 навчальний рік добігає кінця, ми готуємо наших студентів до літа. Хтось може запитати, як я 

можу допомогти своїй дитині зберегти рівень навчання, одночасно розважаючись? Ця стаття  представляє 

цікаву точку зору про значення настільних ігор, пов'язаних з розвитком навичок в цифровому світі. Ця 

інформація може виявитися корисною при розгляді питання про те, як ви можете підтримати свою дитину 

влітку, оскільки вона бере участь у важливому навчанні за межами школи. 

Крім того, ми будемо раді отримати ваші відгуки про наш випуск бюлетеня програми Особливо Обдарованих. 

Будь ласка, знайдіть час, щоб поділитися своїми думками тут як ми продовжуємо покращувати наші 

відносини з сім'ями. 

Місцеві ресурси / події, орієнтовані на студентів 

 

• UW Робінсон Центр для молодих вчених:  Перевірте їх 

літні програми  для 5-10 класів.  

• Молодший літній табір Satori : Східний 

Вашингтонський університет (EWU) підтримує 

літній табір, орієнтований на дітей 4-6 класів хто 

любить вчитися. 

• Satori Summer Camp (літній табір Satori):  EWU 

підтримує літній табір, орієнтований на дітей віком 

від 12 до 18 років хто любить вчитися. 

Важливі Дати 

• Дивіться майбутні освітні заходи спільноти округу, 

перераховані вище. 

  

  
Шкільний округ м.Рентон не спонсорує, не підтверджує або не рекомендує будь-які організації, послуги або дії, описані в 

цій інформації. Ця інформація надається виключно для зручності наших студентів і батьків, щоб допомогти в їх перевірці 

безпеки і придатності таких організаційі і видів діяльності. 

 

Місцеві ресурси / події, орієнтовані на батьків  

 

• Навчальні заходи спільноти шкільного округу 

м.Рентона)  (подивися які залишилися дати, теми і 

місця тут) 

o Доступ до раніше опублікованої статті 

▪ Ідентичність, Мета і Щастя (Січень 2019 р.)  

▪ Обдарований в засобах масової інформації  і 

Надзвичайне залякування студентів   

(Лютий 2019) 

▪ Зростання мислення (Березень 2019) 

▪ Перфекціонізм і Мотивація (Квітень 2019) 

▪ Занепокоєння і Уважність (Травень2019) 

▪ Розваги влітку і Час на екрані (Червень 2019) 

 

•    Північно-західна асоціація обдарованої дитини 

(NWGCA) :  Місцеві події часто публікуються разом, 

поряд з іншими ресурсами, такими як різні місцеві і не 

місцеві літні програми. 

 Додаткові Ресурси 

• 2019-20 Варіанти послуг програми Інформаційне відео 

• Середня школа класи Відмінності Реєстрація та 

Пропозиції Інформаційне відео 
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