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Thứ Tư 30/1/2019 6:00-7:00 tối Viết Đơn Xin Tài Trợ Dịch Vụ Cộng Đồng:  Quý vị và con 
quý vị sẽ học cách viết một kế hoạch kinh doanh cơ bản và đơn 
xin tài trợ để đảm bảo kinh phí và các nguồn lực nhằm hỗ trợ dự 
án cho các gia đình ở các trường học và cộng đồng của quý vị 
cần các nguồn tiếp liệu cơ bản, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và hỗ trợ giáo dục. Hoàn thành một mẫu đơn xin tài trợ 
trên lớp và tìm kiếm nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp địa 
phương hỗ trợ gây quỹ cộng đồng. Chúng ta sẽ thảo luận về các 
yêu cầu để thiết lập một cơ quan tài chính phi lợi nhuận cho dự 
án của quý vị. Dành cho Học Sinh và Phụ Huynh 

Tiến Sĩ Burke LeyVa 
Phòng 6 

MAB 

Thứ Năm 31/1/2019 6:00-7:30 tối Cuộc Sống Của Quý Vị Đầy Đủ Đến Mức Nào: Căng thẳng là 
tác nhân chính gây ra nhiều loại bệnh cho chúng ta, cả về thể chất 
và tinh thần. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy như mình không 
thể làm gì để loại bỏ sự căng thẳng ra khỏi cuộc sống của mình 
hay thậm chí kiểm soát nó. Và mặc dù chúng ta không thể loại 
bỏ hoàn toàn sự căng thẳng ra khỏi cuộc sống của mình nhưng 
chúng ta chắc chắn có thể làm nhiều việc để chống lại các ảnh 
hưởng đe dọa sức khỏe từ sự căng thẳng. Hội thảo này sẽ hướng 
dẫn cho người tham gia những việc họ có thể làm trong cuộc 
sống của mình và của con cái họ để mỗi ngày luôn tràn ngập các 
hoạt động hứng khởi và giúp giảm căng thẳng. 

Gerry Lopez LeyVa 
Phòng 6 

GL 

Thứ Năm 31/1/2019 6:00-7:00 tối Thành Thạo Môn Toán: Đừng bỏ lỡ lớp học tuyệt vời này vì 
nó sẽ giúp quý vị tìm hiểu xem con quý vị đang học gì ở lớp và 
quý vị sẽ nhận được một số lời khuyên hữu ích để giúp con quý 
vị thành công hơn. Hãy dẫn theo con quý vị đến lớp. Lớp học 
này rất thú vị và mang tính tương tác cao. (Lớp 3-6) 
 

Anh-Kiet Tran LeyVa 
Phòng 6 

TM 

   Thứ Hai 11/2/2019 6:00-7:00 tối BUỔI TỐI VỚI CHỦ ĐỀ STEM: Hãy đến và tham gia với 
chúng tôi trong một buổi tối thú vị với chủ đề Khoa Học, Công 
Nghệ và Toán Học. Các gia đình sẽ cùng nhau thực hiện một số 
thử thách đầy thú vị và tuyệt vời để giải quyết vấn đề theo nhóm. 
Những người tham gia sẽ nhận được rất nhiều nguồn hỗ trợ và 
nhiều bất ngờ. Các hoạt động sẽ được thực hành tại chỗ và mang 
tính gắn kết. Đừng Bỏ Lỡ!! 
 

Tiến Sĩ Hong 
Nguyen 

 

     LeyVa 
 Phòng 6 

HN 
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Thứ Tư 13/2/2019 6:00-7:00 tối Bữa Sáng Là Bữa Ăn Quan Trọng Nhất: Những người tham 
gia sẽ nhận được một số lời khuyên và ý tưởng tuyệt vời để chuẩn 
bị bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Buổi học hứa hẹn sẽ rất 
vui và ngon miệng. 
 

Lida Gaines LeyVa  
Phòng 6 

LG 

Thứ Hai 6/3/2019 6:00-7:00 tối Xuất Bản Sách Gia Đình Phần 1: Các gia đình sẽ có cơ hội 
sáng tạo ra các cuốn sách. Các cuốn sách này có thể được viết 
bằng ngôn ngữ chính của họ hoặc bằng tiếng Anh. 

Tiến Sĩ Burke LeyVa  
Phòng 6 

MAB 

Thứ Hai Ngày 4, 11, 
18 tháng 3 

6:00 chiều-7:30 
tối 

Ba P (Chương Trình Nuôi Dạy Con Tích Cực):  Học cách 
trở thành một phụ huynh tích cực và nuôi dạy con tốt!!  

Nhóm Phòng Nhân 
Viên LeyVa 

 

FF 

Thứ Hai 4/3, 11/3, 
18/3, 25/3 

1/4, 8/4 

5:00-7:00 tối Tìm Hiểu về Khoa Học Người Máy:  Hãy đến và tận hưởng 
một cuộc vui. Khám phá các ngành khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật, toán học và giải quyết vấn đề. Các học sinh sẽ có thể chế 
tạo thành công rôbốt của mình một cách hiệu quả. Các em cũng 
có thể tìm hiểu về Cuộc Thi Khoa Học Người Máy vào mùa 
xuân. Giới hạn: 10 gia đình 
Giới hạn: 10 

Thầy Brian 
Conrad & Thầy 

Jason Neiser 

Trường 
Katherine 

Smith 
Phòng 

STEAM  

BJ 

Thứ Năm 7/3/2019 6:00-7:00 tối Tạm Biệt Các Món Ăn Kèm Kiểu Cũ!!: Quý vị có cảm thấy 
chán các món ăn kèm kiểu cũ không. Hãy bước ra khỏi vùng 
thoải mái của quý vị và thử những món ăn kèm mới và tốt cho 
sức khỏe. 
 
 

Lida Gaines LeyVa  
Phòng 6 

LG 

Thứ Ba 12/3/2019 6:00-7:00 tối Lớp Học Tuyệt Vời Nhất Cho Những Người Cha: Hãy đến 
tham gia cùng Trợ Lý Tổng Giám Đốc Deguara để có một buổi 
tối vui chơi và giải quyết vấn đề. Quý vị và (các) con quý vị sẽ 
có một buổi tối tuyệt vời khi cùng nhau vượt qua Thử Thách 
STEM. Quý vị và (các) con quý vị sẽ hợp tác, giao tiếp và sáng 
tạo khi tìm cách vượt qua thử thách trong buổi tối này. Sẽ có rất 
nhiều niềm vui và hoạt động tư duy phản biện trong khi quý vị 
dùng đồ uống không cồn và ăn Pizza. 
Đừng Bỏ Lỡ!! 

Thầy Deguara LeyVa  
Phòng 6 

DD 
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Thứ Hai 18/3/2019 6:00-7:00 tối Hoạt Động Học Tập Dành Cho Gia Đình Thế Kỷ 21:  Các 
Buổi Tối với chủ đề STEM dành cho Gia Đình rất thú vị! Các 
buổi tối như vậy sẽ giúp khơi gợi niềm hứng thú với Khoa 
Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học ở trường học và 
cộng đồng của quý vị. Học sinh, giáo viên và gia đình sẽ 
cùng nhau khám phá về STEM theo một cách thú vị. Buổi 
học này có tính tương tác và gắn kết cao. Sẽ có rất nhiều 
niềm vui và bất ngờ. 

Tiến Sĩ Hong 
Nguyen 

 

LeyVa  
Phòng 6 

HN 

Thứ Tư 20/3/2019 6:00-7:00 tối Quyền Tác Giả Của Gia Đình Phần 2:  Các học sinh sẽ sáng 
tạo nên các cuốn sách có nội dung và hình ảnh minh họa. Phụ 
huynh có thể tự tạo nên cuốn sách theo cách cá nhân hoặc làm 
cùng với con mình. Các học sinh và phụ huynh sẽ trở thành các 
tác giả. 

 

Tiến Sĩ Burke LeyVa  
Phòng 6 

MAB 

Thứ Hai 25/3/2019 6:00-7:00 tối Tìm Hiểu Học Tập Cảm Xúc Xã Hội: Hãy đến và tìm hiểu cách 
thức dạy con quý vị nhận ra cảm xúc của các em hoặc của người 
khác thông qua phương thức mô hình hóa và huấn luyện. Quý vị 
cũng sẽ hiểu được các kỹ năng giải quyết xung đột và sử dụng 
phương pháp đối thoại để hướng dẫn học sinh qua các bước có 
thể là một cách tiếp cận hiệu quả như thế nào để giúp các em áp 
dụng một kỹ năng khi gặp một tình huống mới. Phụ huynh và 
học sinh có thể thực hành ra quyết định theo nhóm và đặt ra các 
quy tắc cho con cái và giúp các em trở thành những người tốt. 
Tìm hiểu cách quý vị có thể giúp con mình trở nên tự tin và hình 
thành cảm giác thuộc về, nhằm nâng cao các kỹ năng học tập. 
Những người tham gia sẽ nhận được những lời khuyên và nguồn 
hỗ trợ tuyệt vời. 
 
 

NHÓM LeyVa 
Phòng 6 

SELTM 

Thứ Hai – 
Thứ Sáu 

25/3/2019 – 
29/3/2019 

6:00 chiều-8:00 
tối 

Người Cha 24/7 (Chương Trình Làm Cha):  Hỗ trợ cho các 
ông bố trong các lĩnh vực khác nhau. Họ có thể trả lời các câu 
hỏi và có các cuộc thảo luận phong phú. 

Nhóm Phòng Nhân 
Viên LeyVa 

FF 

 
 
 
 
 



Đại Học Dành Cho Phụ Huynh 
Mùa Đông/Mùa Xuân 2019 

  

 

4 

 

 
 
 

THỨ NGÀY THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC NGƯỜI 
HƯỚNG DẪN ĐỊA ĐIỂM MÃ 

Thứ Năm 28/3/19 6:00-7:30 tối Tiểu Đoàn San Patricio: Mexico đã bại trận trong cuộc Chiến 
Tranh Mexico-Mỹ (1846) vì một số lý do. Trong buổi thuyết 
trình này, chúng ta sẽ có được cái nhìn lịch sử giúp chúng ta nhận 
ra sự thiếu liên minh này vẫn còn ảnh hưởng như thế nào đến 
người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha cho đến ngày nay. 
Nhưng có một lịch sử đáng kinh ngạc thường bị ngó lơ trong 
cuộc chiến bi thảm này. Đó là khi hơn 600 lính Mỹ gốc Ailen rời 
bỏ quân đội Mỹ để gia nhập quân đội Mexico. Buổi thuyết trình 
này sẽ truyền cảm hứng cho quý vị để tìm hiểu hoàn cảnh của họ 
và tiếp tục cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người. 
 

Gerry Lopez LeyVa  
Phòng 6 

GL 

Thứ Năm  28/3/2019 6:00-7:00 tối Hoạt Hình Tĩnh Vật:  Học sinh và phụ huynh sẽ học cách dựng 
một bộ phim hoạt hình tĩnh vật bằng công nghệ Stop Motion Pro. 
Đây là một lớp học thú vị!! Và sẽ có rất nhiều niềm vui. 

L. Anderson 
S. Johnson 

LeyVa 
Phòng 6 

PR 

Thứ Hai 
& Thứ 
Ba 

1/4, 2/4, 8/4, 
9/4, 

15/4,16/4, 
29/4, 30/4 

 
1/5, 6/5, 7/5, 

13/5, 14/5 

6:00-7:30 tối Lối Sống Lành Mạnh:  Tuần 1: Thảo luận cởi mở về khái niệm 
thực phẩm bổ dưỡng và lối sống cân bằng lành mạnh của các phụ 
huynh. Thảo luận và giải thích các từ khóa như dinh dưỡng, cân 
bằng, điều độ và ăn uống tốt cho sức khỏe cùng với tầm quan 
trọng và tính cần thiết của chúng trong chế độ dinh dưỡng của 
gia đình chúng ta. 
CÁC THÀNH PHẦN TẠO NÊN SỰ KHỎE MẠNH: Đo lường 
thống kê dân sinh và hiểu những gì được coi là “tốt cho sức 
khỏe”. Đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch cho phần còn lại của 
chương trình. Chuyển động chậm để gắn kết các nhóm cơ lớn. 
NHẢY/KHIÊU VŨ. 
Tuần 2: Giới thiệu về ba chất dinh dưỡng đa lượng: 
carbohydrate, protein và chất béo. Hiểu được điểm khác biệt và 
như thế nào và khi nào các chất này có lợi cho cơ thể của quý vị 
nhất. Bắt đầu một kế hoạch dinh dưỡng dựa trên văn hóa của 
người tham gia và sự phong phú của các loại thực phẩm và thành 
phần chúng cung cấp. Trình bày ý tưởng về một ngày ăn uống 
tốt cho sức khỏe lý tưởng. 
 

Kathia LeyVa KRV 
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   Tuần 3: Phân tích chi tiết xem carbohydrate và protein là gì. Tìm 
hiểu lý do tại sao các chất này lại quan trọng, tại sao chúng ta 
cần các chất này, và làm thế nào để đưa các chất này vào kế 
hoạch dinh dưỡng cá nhân/cho gia đình của chúng ta. Trình bày 
các ví dụ về carbohydrate và protein và các công thức nấu ăn kết 
hợp carbohydrate và protein. 
Tuần 4: Minh họa ẩm thực. Chất béo là gì? Tìm hiểu chất béo là 
gì, và làm thế nào để đưa chất béo vào kế hoạch của chúng ta. 
Yêu cầu hàng ngày là gì? 
Tuần 5: Giải thích khái niệm và các nhãn dinh dưỡng và cách 
đọc nhãn dinh dưỡng. Phần thức ăn của chúng ta nên ở mức nào? 
Một khẩu phần ăn là gì và có lượng là bao nhiêu? 
Tuần 6: Giải quyết những trở ngại và khó khăn trong việc tuân 
thủ và bắt đầu một lối sống lành mạnh. Trình bày ý tưởng khả 
thi theo lịch trình sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, v.v. 

   

Thứ Năm 11/4/2019 6:00-7:00 tối Bữa Trưa và Bữa Ăn Nhẹ Tốt Cho Sức Khỏe Tại Trường: 
Đâu là các loại thực phẩm tốt nhất cho con quý vị khi các em vừa 
mệt mỏi vừa đói khi trở về nhà? Ngoài Hot Cheetos thì quý vị 
còn cho con mang theo gì để ăn nhẹ vào buổi trưa. Hãy đến và 
tìm hiểu về vấn đề này. Buổi học sẽ rất vui và mang lại nhiều 
thông tin. 
 
 
 

Lida Gaines LeyVa  
Phòng 6 

LG 

   Thứ Bảy  13/4/2019   9:00-11:00 sáng HỘI CHỢ CÔNG NGHỆ: Hãy đưa cả gia đình đến vào ngày 
này để thăm quan 10-12 quầy hoạt động của các học sinh 
trường Bulldog Tech. 

    NHÓM  Trường J.F. 
Smith 

TM 

Thứ Ba  16/4/2019 6:00-7:00 tối Vui Chơi Với Rôbốt: Trong buổi này, các học sinh và phụ 
huynh sẽ tìm hiểu về các loại rôbốt khác nhau và những việc 
chúng có thể làm, bao gồm cả những “trận chiến rôbốt mini”. 

Jim Johnston LeyVa  
Phòng 6 
 

     JJ 

 
 
 
 
 
 
 



Đại Học Dành Cho Phụ Huynh 
Mùa Đông/Mùa Xuân 2019 

  

 

6 

 

 
 
 

THỨ NGÀY THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC NGƯỜI 
HƯỚNG DẪN ĐỊA ĐIỂM MÃ 

Thứ Ba 30/4/2019 6:00-7:00 tối Chương Trình Học Tập Thế Kỷ 21: Đại Học & Nghề 
Nghiệp: Phụ huynh và học sinh được mời đến buổi học này. 
Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các tiêu chuẩn để chuẩn bị 
sẵn sàng theo học đại học và theo đuổi nghề nghiệp, A-G, Kỳ 
Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông và tính sẵn có của các 
hỗ trợ tài chính. Sẽ có nhiều nguồn hỗ trợ được cung cấp. 

Tiến Sĩ Burke       LeyVa 
Phòng 6 

MAB 

Thứ Ba 14/5/2019 6:00-7:00 tối Phương Tiện Truyền Thông: Phụ huynh sẽ được cung cấp 
thông tin và lời khuyên về cách theo dõi thời gian khi con quý 
vị truy cập các hoạt động trực tuyến. Phụ huynh sẽ có cơ hội 
tìm thấy các tài liệu hướng dẫn, video và bài viết cụ thể theo độ 
tuổi để hỗ trợ các cuộc trao đổi hiệu quả với con cái - cho dù 
con quý vị là kẻ bắt nạt hay đang bị bắt nạt. Chúng tôi sẽ giải 
đáp tất cả các thắc mắc của quý vị về tình trạng bắt nạt qua 
mạng, đưa ra những lời khuyên phù hợp với lứa tuổi và các 
nguồn hỗ trợ ở trường học. 

     NHÓM LeyVa 
Phòng 6 

 
TM 

Thứ Năm 23/5/2019  9:00-10:00 sáng 
 

Thói Quen Tư Duy:  Hãy tham gia với chúng tôi trong lớp học 
vui vẻ và thú vị để khám phá Thói Quen Tư Duy. Đây là những 
khuynh hướng hoặc thái độ và hành vi mà chúng tôi muốn học 
sinh của mình có được nhằm cho phép các em học tập tốt hơn ở 
trường. Có sẵn rất nhiều nguồn hỗ trợ. 
 

Denise 
Williams 

LeyVa 
Phòng 6 

  DW 

Thứ Năm 30/5/2019 6:00-7:00 tối Kỷ Niệm Thành Công Của Hoạt Động Học Tập Dành Cho 
Gia Đình Thế Kỷ 21: Đây là lớp học cuối cùng của chúng tôi 
trong năm. Chúng ta hãy cùng đến và nói về những trải nghiệm 
trong năm và chia sẻ các dự án từ Lớp Quyền Tác Giả Của Gia 
Đình. Những người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ và các 
giải thưởng khác. 

     Nhóm LeyVa 
Phòng 6 

   TM 

 


