LIÊN LẠC VỚI
CHÚNG TÔI!
Văn phòng học khu...........206.631.3000
Trung Tâm trợ giúp
Gia Đình.....................206.631.3003
Ban vận chuyển..................206.631.7502
Dịch vụ y tế........................206.631.3011
Sắp xếp cho học sinh
(Student Placement)....206.631.3065
Học tập Anh Ngữ & Học tập bằng Hai
Ngôn Ngữ (English Language Learners &
Dual Language)..........206.631.3035
Giáo dục đặc biệt
(Special Education).....206.631.3009
Giảm giá & Ăn trưa miễn phí (Free &
& Reduced Lunch).......206.631.3010
Central Office and Family Center

15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166

HẰNG NGÀY.
ĐÚNG GIỜ.

TẠO THÓI QUEN TỐT
Phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc thành công của học sinh
•

Nhận định một nơi yên tĩnh thích hợp tại nhà hoặc ở cộng đồng để học tập.

•

Giữ sự tiến bộ ở hàng đầu kiểm soát việc làm bài kiểm hằng ngày và duyệt xét điểm
trên mạng lưới.

•

Hỏi con của quí vị về mục tiêu của chúng và chia sẻ mục tiêu của quí vị cho con em.

•

Nói về những công việc làm khác biệt khi quí vị sinh hoạt với con em. Hãy cho con em
biết là chúng có nhiều lựa chọn.

•

Giới hạn thời giờ với thiết bị điện tử và ưu tiên cho giấc ngủ không bị gián đoạn. Học
sinh trung học sơ cấp đang phát triển và cần nhiều nghỉ ngơi.

CHÀO M Ừ NG

CÁC HỌC SINH LỚP SÁU

TIN TỨC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ
YỂM TRỢ VIỆC HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Những thói quen của học sinh đã thành công
• Những học sinh này có tổ chức ngăn nắp. Trợ giúp: Lịch hoặc sổ kế hoạch
(planners) giúp học sinh sắp xếp tổ chức 6 lớp học.
• Những học sinh này có năng khiếu học tập vững chắc. Trợ giúp: Khám phá
phương cách học tập và tìm kiếm đường hướng phù hợp.
• Những học sinh này có những câu hỏi. Trợ giúp: Học sinh có thể hỏi bạn hoặc
giáo viên khi muốn biết, khi không chắc chắn hoặc hoặc bị lẫn lộn.
• Những học sinh này tạo sự liên lạc. Trợ giúp: Học sinh có thể gia nhập một hội,
chơi thể thao và kết bạn.
• Những học sinh này đọc sách hằng ngày. Trợ giúp: Nói với con của quí vị về
việc chúng cần đọc sách và kiểm tra theo dõi thời giờ.

Những học sinh đã đi học
chuyên cần đều đặn suốt
trong niên học:
• Đạt được căn bản trình độ
lớp ở mức cao hơn.
• Tốt nghiệp trung học ở
mức cao hơn.
• Phát triển thói quen tốt
sẽ giúp cho thành công ở
trường học và nghề nghiệp
trong tương lai.
Cần thời gian trung bình là 3
ngày để bắt kịp việc học tập
khi học sinh vắng mặt một (1)
ngày.

@HighlineSchools

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Tên của giáo viên chủ nhiệm

Giờ giấc văn phòng

Email của giáo viên chủ nhiệm

Điện thoại của văn phòng chính #

Điện thoại của giáo viên chủ nhiệm #

Kiểm danh #

highlineschools.org

Every student is known by name, strength and need.
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Cuối mùa 2nd bán học kỳ một
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Dành thời gian
(20-30 phút) để
con của quí vị
đọc sách hằng
ngày.

Cuối mùa 2nd bán học kỳ hai

Thăm viếng
trường

Yểm trợ học sinh
học tập tại nhà

F&P (ELA) &
khảo sát toán
qua mạng lưới
(iReady)

Cuối mùa 1st bán học kỳ hai

F&P (ELA) &
khảo sát toán
qua mạng lưới
(iReady)
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Hãy hỏi con em về tập ghi chép
(notebooks) ghi nội dung học tập
các lớp khác nhau và hỏi những
câu hỏi về những gì chúng đã học
được:
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Học sinh thành công với môn học
Để đoan chắc mọi học sinh chuẩn bị sự thành công sau bậc trung học, các Tiêu Chuẩn Căn Bản Cốt Lõi Phổ Thông được
thiết lập rõ ràng. Những hướng dẫn liên tục đồng nhất cho những gì học sinh cần phải biết và có thể thực hành với toán
học và nghệ thuật ngôn ngữ Anh Ngữ từ lớp mẫu giáo tới lớp 12. Những Căn Bản Phổ Thông tập trung vào việc phát triển
tư duy phê phán (critical-thinking), giải quyết vấn đề và năng khiếu phân tích mà học sinh sẽ cần để được thành công.

KHOA HỌC
• Tham gia thực tập về khoa học và kỹ
thuật tạo ý nghĩa thế giới thiên nhiên
và thiết kế giải quyết về những vấn đề
thực sự của thế giới.
• Phát triển kiểu mẫu, tiến hành điều tra,
tranh luận với bằng chứng, và xây dựng giải
thích để khám phá khái niệm khoa học.
• So sánh hệ thống trong thảo mộc và
con người để học về chức năng của
sinh vật sinh sống như thế nào.
• Xử dụng khái niệm về vật chất và năng
lượng để thiết kế một thiết bị nhằm
kiểm soát nhiệt độ.
• Phân tích những thay đổi về thời tiết
chính và khí hậu toàn cầu để hiểu
nguyên do và ảnh hưởng trong hệ
thống trái đất.

HỌC TẬP VỀ CẢM XÚC- XÃ HỘI
• Tham dự trong những phiên họp trong lớp
học và/hoặc lớp học sắp xếp vòng tròn.
• Thực hành với chính mình và những
người khác về năng khiếu cảm xúc trí
tuệ: nhận biết, am tường, hình thức, diễn
tả, liên hệ với những cảm xúc.

TOÁN HỌC
• Hiểu biết khái niệm về tỉ lệ và ứng dụng tỉ số để giải toán.
• Áp dụng và khai triển những hiểu biết về nhân và chia để
chia một phân số cho một phân số.
• Áp dụng và khai triển những hiểu biết về số hạng với hệ
thống số hữu tỉ và số học để diễn tả biểu thức đại số.
• Lý do và giải phương trình và bất đẳng thức với một ẩn số.
• Đại diện và phân tích định lượng sự liên hệ giữa biến số
độc lập và lệ thuộc.

NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ
Viết văn
• Viết tường thuật, văn bản giải thích và tranh luận.
Văn bản văn học (literary texts)
• Trích dẫn, xác định và diễn tả ý tưởng và chi tiết chính yếu.
• Phân tích và giải thích chi tiết và cấu trúc.
• So sánh và kết hợp sự hiểu biết và ý kiến tương phản.
Văn bản thông tin
• Trích dẫn, xác định và phân tích ý tưởng và chi tiết chính yếu.
• Xác định và phân tích chi tiết và cấu trúc.
• Chứng cớ và phỏng định về sự hiểu biết và ý tưởng.

NGÔN NGỮ THẾ GIỚI
• Gia nhập những lớp học về ngôn
ngữ suốt năm học về ngôn ngữ
thế giới, ngôn ngữ di sản, hoặc
hai ngôn ngữ.
• Dùng phương cách dựa trên khả
năng để phát triển về khả năng
đọc văn, viết văn, nghe và nói.

NGHỆ THUẬT
• Hiểu biết và ứng dụng sự am
tường và năng khiếu về nhảy
múa, âm nhạc, kịch trường và
nghệ thuật tạo hình.
• Xử dụng qui trình nghệ thuật
sáng tạo, biểu diễn/trình bày, và
đáp ứng để chứng minh năng
khiếu suy luận qua nhẩy múa, âm
nhạc, kịch trường, và nghệ thuật
tạo hình.
• Thông tin qua nghệ thuật.
• Tạo sự nối kết với và xuyên qua
các môn nghệ thuật khác, đời
sống, văn hóa và công việc.

Y TẾ VÀ THỂ DỤC
• Thể hiện năng lực trong một loạt
các kỹ năng vận động và mô hình
chuyển động.
• Thể hiện trách nhiệm cá nhân và
hành vi xã hội mà học sinh tôn
trọng chính mình và người khác.
• Phân tích sự ảnh hưởng của gia
đình, bạn cùng nhóm, phương
tiện và kỹ thuật truyền thông văn
hóa tới tình trạng sức khỏe.
• Thể hiện khả năng xử dụng thiết lập
mục tiêu để tăng cường sức khỏe.

Q: Những gì con đã đọc và thảo
luận trong lớp học ngày hôm
nay?
Q: Những gì con đã thực hành
hôm nay và con có thể chỉ cho
ba / má một thí dụ?
Q: Việc nối kết này với đời sống
thực tại như thế nào?
Q: Những thử thách nào đối với
con và con đã đương đầu với
thử thách này như thế nào?

XÃ HỘI HỌC
Lịch sử cổ điển thế giới
• Hiểu về xã hội phức tạp đã được
thành lập như thế nào, và nó đã
liên hệ đến ngày nay như thế nào.
• Phân tích nền văn minh cổ qua
địa dư, kinh tế, lịch sử và qua lăng
kính dân sự.
• So sánh các nguồn đáng tin cậy
bằng cách xử dụng các kỹ năng
đọc viết.

NHIỀU HỖ TRỢ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM:
highlineschools.org/guide

NÓI CHUYỆN THƯỜNG XUYÊN
Gửi hoặc gọi cho giáo viên của
học sinh thật sớm khi quí vị có
câu hỏi; quí vị không cần chờ đợi
tới khi có phiên họp.

