
Song Ngữ,Chương trình ngôn ngữ , Sự kết hợp giữa gia đình và cộng đồng, DELAC & ELAC, Lộ trình cho người 
đang học Anh Ngữ, Dấu ấn của song ngữ, Chuẩn bị vào đại học và FAFSA, ELD, STEAM, Cùng Nhiều Hơn Nữa!

Địa Điểm Đăng Ký

20888 Amar Rd.  
Walnut, CA 91789-5054

info@gocabe.org
(626) 814-4441

(626) 814-4640
www.gocabe.org

Theo dõi:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN NGHIỆP CHO PHỤ HUYNH  VÀ CÁC GIÁO VIÊN  HƯỚNG 
DẪN TỪ NHÀ TRẺ  ĐẾN LỚP 12 ANH VĂN & NHỮNG NGƯỜI HỌC ĐA NGÔN NGỮ

CABE MỘT NGÀY CHO CẤP VÙNG
Tầm nhìn cho Song Ngữ & Giáo Dục, Tuyệt Vời Cho Những Người Đang Học Anh Ngữ Và Đa Ngôn Ngữ

Niên Khóa
2022-2023

RIVERSIDE, CA
Thứ Tư, 3 Tháng Năm, 2023

 TRUNG TÂM HỘI NGHỊ RIVERSIDE 
3637 Fifth Street • Riverside, CA 92501

https://cabe.k12oms.org/1524-226726 
Hạn chót ghi danh sớm:

Ngày 12 Tháng Tư, 2023

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH 
& CÁC NHÀ GIÁO DỤC 
TẠI NAM CALIFORNIA

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH 
& CÁC NHÀ GIÁO DỤC 
TẠI NAM CALIFORNIA

http://cabe.k12oms.org/1524-226721 


DIỄN GIẢ CHÍNH
Sự Biểu Diễn & Trình Bày

BRANDON BROWN, M.Ed.
Giám Đốc Điều Hành

School Yard Rap 

Giáo Dục  Đến Giải Trí
Khai mạc phiên họp chung 

8:30 am - 9:30 am

School Yard Rap, Thành lập năm 2015, chuyên môn trong  lảnh vực 
sáng tạo nội dung và chương trình giáo dục  xuyên suốt lăng kính của 
lịch sử.
Nhiệm vụ của School Yard Rap’s là quyết tâm phát triển kinh 
nghiệm giáo dục của những người đang còn học hỏi của mọi lứa tuổi 
bằng cách cung cấp chương trình, nội dung, âm nhạc, và sự phát triển 
chuyên nghiệp để nâng cao những câu chuyện của người thiểu số

HỘI NGHỊ CẤP VÙNG
CHO PHỤ HUYNH& CÁC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN VÙNG BẮC CALIFORNIA VÀ NHỮNG VÙNG PHỤ CẬN

Đăng ký/ Ăn sáng
7:30 am - 3:30 pm Xem triển lãm

8:30 am -      9:30 am       Họp chung (với diễn giả chính)

9:45 am - 11:00 am Thảo luận/các tổ chức

11:30 am - 12:45 pm Thảo luận

1:00 pm - 2:00 pm Ăn trưa

2:15 pm - 3:30 pm Thảo luận/các tổ chức

LỊCH TRÌNH SƠ BỘ

• Vai trò lảnh đạo của phụ huynh và thoả ước

• Song ngữ và đa ngôn ngữ

• Chương trình song ngữ

• ELPAC và những bài kiểm tra khác của tiểu bang

• Dấu ấn của song ngữ

• Chuẩn bị vào đại học and FAFSA

• ELD—Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh

• Tài nguyên của di trú

• thành viên của CABE

• Và nhiều nữa!!

CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

California Association for Bilingual Education
20888 Amar Rd.  
Walnut, CA 91789-5054

CÁC PHỤ HUYNH VÀ NHỮNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN! Đạt được chất lượng của chương trình học song ngữ 
chuyên nghiệp và những kỷ năng lảnh đạo (Nhà trẻ đến cấp lớp 12), cho những ai đang học đa ngôn ngữ và 
Anh ngữ, hãy đến với một ngày hội dành cho các phụ huynh và những thầy cô giáo do CABE tổ chức. Sẽ có 
các buổi hội thảo và các viện do những chuyên gia trình bày trong lảnh vực giáo dục dĩ nhiên họ sẽ chia sẻ 
các lảnh vực chuyên môn đặc biệt và quan tâm. Quý vị sẽ tận hưởng một phiên họp chung với diễn giả chính 
đầy cảm hứng và buổi ăn trưa cho tất cả những người tham dự. Tham dự viên sẽ có cơ hội chọn lựa từ một 
chủ đề thuyết trình rộng rải đến cung cấp những nguồn năng lực hầu phụ giúp những học sinh đang học 
các chương trình đa ngôn ngữ và Anh ngữ đạt đến sự thành công trong các trường học.

Theo dõi:
(626) 814-4640
www.gocabe.org

 (626) 814-4441
 info@gocabe.org

AI NÊN THAM GIA
Phụ Huynh Các Thầy Cô 
Để đạt được chất lượng học hỏi 
chuyên nghiệp và kỷ năng lảnh 
đạo trong nhiều ngôn ngữ khác 
nhau. Bạn sẽ nhận được thông 
tin về chiến lược tham gia của 
cha mẹ và gia đình để hợp 
tác với nhà trường hổ trợ cho 
những sự cần thiết của những 
học sinh đang học nhiều ngôn 
ngữ hoặc Anh ngữ.

Đạt ảnh hưởng lớn  trong việc 
có được thông tin  và nguồn 
năng lực cho các học sinh 
đang học nhiều ngôn ngữ và 
Anh văn. Bạn sẽ nhận được 
những chiến lươc trong cách 
giảng dạy tốt nhất khi làm việc 
với tất cả các học sinh để nâng 
cao công việc của bạn trong 
lớp học.

PHÍ TỔN CỦA ĐĂNG KÝ SỚM
Ghi danh sớm giá $200

 Cho đến ngày 12 Tháng Tư, 2023)

$225 (Sau 12, Tháng Tư, 2023)
Bữa ăn trưa và các tài liệu được cung cấp.

Học khu được giá đặc biệt:
(Tất cả sáu người ghi danh  phải được nhận 

cùng một lúc) 
Đậu xe trong khu vực trung tâm hội nghị giá    $10

https://cabe.k12oms.org/1524-226726




