
Kết nối phụ huynh khắp nơi qua chương trình học trực tuyến, chia xẻ tài liệu và hướng  dẫn thực tế hữu ích. 

Ngày hội thảo trên mạng đặc biệt dành cho phụ huynh và gia đình song ngữ/đa ngôn ngữ. 

*Trân trọng kính mời quý phụ huynh tham gia ngày hội
thảo dành cho phụ huynh toàn tiểu bang do CABE tổ
chức — hoàn toàn đổi mới để phù hợp với phụ huynh và
gia đình học sinh từ trước mẫu giáo đến lớp 12.
*Tất cả các buổi họp trong ngày hội thảo đều nhằm mục
đích giúp đỡ phụ huynh và học sinh đang học Anh ngữ
hoặc song ngữ trong thời gian học trực tuyến và học
kết hợp giữa trực tuyến và tại lớp (Hybrid learning).

Chương trình sơ bộ
Ghi danh và giải đáp về kỹ thuật điện tử khi tham 
gia hội thảo trên mạng – 8:00 A.M. đến 2:00 P.M. 

 9:00 A.M. đến 9:45 A.M. Chào mừng/Giới 
        thiệu/Bài nói chuyện của Trưởng ty Karling 

 10:00 A.M. đến 10:45 A.M. Phần 1 
 11:00 A.M. đến 11:45 A.M. Phần 2 
 11:45 A.M. đến 12:15 P.M. Ăn Trưa 
  12:15 P.M. đến 1:00 P.M. Phần 3  
  1:15 P.M. đến 2:00 P.M.  Bế mạc/Xổ số vui 

Đề Tài 
Một số đề tài trong ngày hội thảo (bằng tiếng Tây 
Ban Nha, Anh ngữ và Việt ngữ) cũng như những 
đề tài về chương trình học trực tuyến. 

• Hướng dẫn kỹ thuật điện tử trong thời gian học
trực tuyến

• Hướng dẫn con em học ở nhà
• Quyền lợi của nguời dân di trú
• Giáo dục trẻ em khiếm khuyết
• Hướng dẫn tạo quan hệ xã hội và cảm xúc tốt
• Các chương trình song ngữ và phát triển văn hóa

song ngữ

Thông tin về việc ghi danh tại gocabe.org/regionals

Diễn giả chính
Dr. Karling Aguilera-Fort 

Trưởng ty,  
 Ty giáo dục Oxnard 

(866) 814- CABE (2223) Toll free
(626) 814-4640

Xin nhấn vào đây để ghi danh 
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