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Tạp Chí Cultural Bridges! 
THÁNG 1 - THÁNG 2- THÁNG 3, 2019 | SỐ 12

Gởi bạn đọc,

Khi con gái tôi sáu tuổi, thì tôi tổ chức Hội Chợ Văn Hóa đầu tiên cho Trường 
Cấp 1 Grand Ridge. Một ngày nọ, tôi đang bận rộn chuẩn bị cờ và biển báo 
cho hội chợ này, thì con gái tôi tới gần tôi và hỏi tôi: Văn hóa là gì hả mẹ? Tôi 
nói với con tôi rằng văn hóa là những gì làm cho chúng ta đặc biệt hoặc khác 
thường. Văn hóa là những gì con thích ăn, ngôn ngữ con sử dụng để giao 
tiếp, những gì con tin, truyền thống và phong tục con và gia đình của con 
theo và trân quý.

Sau đó, con tôi im lặng một lúc. Và tôi có thể nhìn thấy đôi mắt con tôi ngạc 
nhiên trong khi đang suy nghĩ về tất cả các khái niệm này. Một phút sau, con 
tôi hỏi một câu hỏi khác: Và tại sao văn hóa lại quan trọng như vậy? Tại sao 
chúng ta có hội chợ để ăn mừng những điều này?

Tôi quyết định trả lời bằng một câu hỏi:  Con sẽ cảm thấy thế nào nếu con 
học những điều này về một người bạn từ trường? Con gái ngay lập tức trả 
lời: Vâng, con sẽ biết nhiều về bạn bạn con hơn! Vì vậy, tôi đã nói với con tôi, 
đó là những gì chúng ta sẽ làm tại Hội Chợ Văn Hóa, con gái yêu; chúng ta sẽ 
biết bạn bè, hàng xóm và cộng đồng của chúng ta tốt hơn. Lễ kỷ niệm này là 
quan trọng bởi vì nó cho chúng ta cơ hội để hiểu nhau và để thấy sự khác biệt 
của chúng ta là thế mạnh của chúng ta. Tôi mời quý vị tham dự một trong 
những sự kiện này, đọc trang 7 để biết thêm về sự kiện.

Trong tạp chí này, chúng tôi sẽ giới thiệu về văn hóa Ấn Độ, ba nhà lãnh đạo 
cộng đồng của họ, và đưa thông tin về lễ hội Holi (trang 22, 23). Tôi hy vọng 
quý vị thích tạp chí này; vì nó chứa đựng thông tin về các nguồn tài liệu tuyệt 
vời để giúp mọi học sinh thành công ở trường.

Chúc mừng năm mới tới tất cả!
Alicia Spinner

Trên trang bìa: Issaquah Middle student, Amogh Desai, and Pacific Cascade student, Advika Balaji . 
Hình ảnh của Minal D. Monga.

 là một chương trình 

Cultural Bridges
Issaquah Schools Foundation

Hình ảnh bởi Jenn Sande
Alicia Spinner và Marisol Visser

Tạp chí Nhịp Cầu Văn Hoá đã đượ c bảo lưu mọi quyền. Tạp chí này là một tạp chí cộng đồng miễn phí, đượ c phân phối tại địa phương và được trợ cấp bởi Issaquah Schools Foundation. Mục tiêu 
của tạp chí này là cung cấp thông tin cho độc giả cộng đồng để nâng cao thêm chất lượng cuộc sống như bao gồm các chủ đề về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, các sự kiện hiện tại và văn hóa đa dạng 
tại thành phố Issaquah. Nhịp Cầu Văn Hóa cho việc Giáo Dục không nhất thiết phải xác nhận hoặc đại diện cho quan điểm thể hiện trong các bài báo và quảng cáo đượ c tìm thấy trong tạp chí, và không chịu 
trách nhiệm các thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà các nhà quảng cáo của chúng tôi đã xuất bản. Một số phần của ấn bản này có thể là bản tái tạo, bản dịch hoặc in lại khi được yêu cầu trước.

MARISOL VISSER
Quản Lý Tạp Chí

marisol@isfdn.org

ALICIA SPINNER
Biên Tập Viên Tạp Chí

culturalbridges@isfdn.org

TRAM PHAM
Biên Tập Viên Tiếng Việt

LUNA EGIDO MARTÍN
Thiết Kế

KELLY BURCH 
Trang Bìa

Ủng hộ chúng tôi trên 
Facebook @CBforeducation

Để nhận một tạp chí ở định dạng 
PDF, quý vị hãy gởi email về cul-

turalbridges@isfdn.org.
Hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ 

quý vị muốn nhận: tiếng Anh, 
tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, 
tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt.
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Đây chỉ là ba trong số nhiều đóng góp mà hội Issaquah Schools 
Foundation đã cho trong sự giáo dục của tôi: máy tính, chuyến 
đi thực địa và hướng dẫn chuyên nghiệp trong lớp học. Ba lĩnh 
vực này cũng liên quan đến sự quan tâm của tôi trong lĩnh vực 
STEM, một lĩnh vực nghiên cứu tôi sẽ theo đuổi tại Đại học 
California Polytechnic State ở San Luis Obispo.
 
Sự giáo dục của tôi đã đi một chặng đường dài kể từ khi làm 
tàu lượn siêu tốc ở trường cấp 1, và hội Foundation đã cùng 
đồng hành với tôi trên đường đi. Ở trường cấp 3, tôi đã sử 
dụng máy tính do hội tại trợ trong các lớp toán cấp cao. Được 
một máy tính mới và đặc biệt đã giúp tôi với bài tập ở nhà, và 
các bài kiểm tra. Những máy tính mới này có tác động và hữu 
ích bởi vì học sinh trong các lớp toán khó, không cần phải lo 
lắng và bực bội về các máy tính cũ và lạc hậu nửa. Ngoài ra, 
các học sinh cố gắng đẩy mình vào lĩnh vực STEM đang phát 
triển, nhưng họ từ gia đình thu nhập thấp và không có khả 
năng mua máy tính toán đắt tiền thì sẽ không bị giữ lại tiềm 
năng tối đa của họ. 

Tôi cũng đã đăng ký lớp học cấp cao về Tin Học vài năm trước. 
Hãy tưởng tượng một chương trình liên quan đến Giáo dục 
Công nghệ và Văn học trong Trường học (gọi là TEALS). Sứ 
mệnh của TEALS là đưa giáo dục khoa học máy tính vào mọi 
trường cấp 3 và hội Issaquah Schools Foundation đã tăng 
cường sứ mệnh này bằng cách tài trợ giáo viên dạy TEALS và 
những chuyến thực tế đến công ty Microsoft cho các học sinh 
học tin học. Trong lớp học, các cố vấn TEALS sẽ đi tới phòng 
học và sẵn sàng giúp đỡ với bất kỳ câu hỏi hóc búa nào về 
lập trình. Những cố vấn hữu ích này là một tài nguyên khác 
mà chúng tôi có thể tìm kiếm nhanh chóng để nhận được lời 
khuyên về lập trình của chúng tôi. Thêm vào đó, chuyến đi 
thực tế TEALS đến Microsoft là một chuyến đi rất thú vị mà 

tôi mong đợi. Chuyến đi thực địa này về cơ bản là một hội chợ 
khoa học máy tính, và được tham dự, tôi đã có thể nói chuyện 
với các tổ chức khác nhau và bị hấp dẫn bởi một kỳ thực tập 
mùa hè mà tôi hy vọng sẽ nhận được mùa hè sắp tới. Chuyến 
đi thực tế TEALS hàng năm minh họa một cơ hội tuyệt vời cho 
học sinh để có được cảm hứng từ thế giới khoa học máy tính 
rộng lớn và vô số khả năng của nó.

Không những hội Foundation đã không chỉ ảnh hưởng tích 
cực đến tôi trong lĩnh vực STEM, mà còn đã nâng cao các khía 
cạnh xã hội và nghệ thuật của tôi. Hội tài trợ cho chương trình 
Where Everybody Belongs, hoặc WEB, tại trường cấp 2 của 
tôi, và đảm bảo rằng học sinh hướng đạo lớp 8 giúp các học 
sinh lớp 6 chuyển tiếp tốt vào trung học cấp 2. Là một hướng 
đạo WEB ở lớp 8, tôi đã có thể gặp Charlie, một học sinh lớp 
6 năng động và vui nhộn, sau này trở thành bạn thân chạy bộ 
đường dài của tôi. Tôi thậm chí còn nhớ Charlie mang theo 
một bình xịt nhỏ cùng với cậu ấy để chúng tôi có thể xịt nước 
vào miệng bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy bị khát. Ngoài 
thành công trong việc giúp học sinh lớp 6 thoải mái ở trường 
cấp 2, chương trình WEB còn kích thích tình bạn giữa các cấp 
lớp và đặc biệt giúp hình thành mối liên hệ giữa Charlie và tôi.
  
Hội Issaquah School Foundation cũng tài trợ thiết bị chiếu 
sáng sân khấu cho Nhà hát Black Box của trường tôi. Đây là 
nơi tôi đã trình diễn những cảnh từ vở kịch của Shakespeare 
trong lớp học tiếng Anh năm lớp 9 và lớp 12 của tôi. Hội hỗ trợ 
chương trình “Shakespeare Alive”, nơi các đại diện của Công 
ty Seattle Shakespeare đến thăm trường của tôi và cung cấp 
cho sinh viên những bài học về Shakespeare. Những bài học 
bao gồm các chủ đề từ trang phục đến cách trình diễn trên sân 
khấu.

Nhìn chung, hội Foudation đã tài trợ một số lượng lớn các 
chương trình trong trường học Issaquah để có thể giúp con 
quý vị khám phá bản thân và khám phá niềm đam mê thực sự 
của họ.
 
Là một học sinh đã ở trong trường học Issaquah từ lớp 1, các 
chương trình do hội Foundation tài trợ đã cho tôi những công 
cụ để thành công và làm cho sự nghiệp học tập của tôi phong 
phú hơn nhiều. Sự hỗ trợ của quý vị đối với hội sẽ giúp các bạn 
trẻ tự tin, đánh giá cao và thông minh sẵn sàng cho một thế 
giới ngày càng cạnh tranh.

Truy cập trang Foundation và tìm hiểu cách quý vị có thể 
quyên góp: http://isfdn.org/donate/

Văn bản được lấy từ bài phát biểu của Deon Lillo tại Bữa ăn Trưa 
Bổ Dưỡng Hàng Năm lần thứ 20, tháng 5 năm 2018”.

Máy tính, Chuyến đi Thực địa và Hướng dẫn chuyên 
nghiệp trong Lớp Học

Viết bởi DEON LILLO
Cựu học sinh trường cấp 3 Issaquah High
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Đi Xe Buýt Trường Học Lớn Màu Vàng 

Đến từ Ấn Độ ở tuổi 10, tôi chưa bao giờ đi xe buýt của trường học. Là một đứa trẻ và ngay cả bây giờ, chuyển chở cho trường học công cộng 
đã không được cung cấp ở Ấn Độ. Trong nghiên cứu các nước khác, tôi thấy rằng hầu hết các nước không có xe buýt trường công. Hệ thống 
trường học của Mỹ là duy nhất trong việc cung cấp xe buýt trường học lớn màu vàng để đảm bảo rằng tất cả học sinh có thể đi tới trường để 
học.

Đi xe buýt ở Ấn Độ thì không bằng như đi xe buýt công cộng ở Mỹ. Xe buýt ở Ấn Độ rất ồn ào. Gần như luôn luôn, mọi người đẩy và chen vào 
những chiếc xe buýt quá đông đúc. Các lối đi thì củng chật nít người và các túi xách và mọi người không có khái niệm về không gian cá nhân. 
Mọi người xếp hàng cho xe buýt? Không bao giờ xảy ra! Tuy nhiên, sau khi đến Mỹ, tôi phải học những quy tắc này, đặc biệt là khi tôi đi xe buýt 
trường công.

Là một giáo viên, phụ huynh, và nhân viên trong trường học Issaquah, tôi đã nhận ra rằng nhiều gia đình của chúng ta không quen thuộc với các 
quy tắc và nghi thức của việc đi xe buýt trường học. Đối với nhiều người trong chúng ta, việc này không phải là một phần của cuộc sống và văn 
hóa thường ngày của chúng ta. Kết quả là, học sinh và phụ huynh không biết rõ về hệ thống xe buýt trường học và thường gặp nhiều khó khăn 
và lo lắng khi học sinh đi xe buýt.

Lắng nghe tài xế lái xe buýt là vấn đề lớn nhất. Ở Ấn Độ, luôn luôn có một trợ lý cho tài xế xe buýt trên xe buýt công cộng để giúp quản lý các 
vấn đề (và thu tiền vé xe buýt). Tài xế lái xe buýt không chịu trách nhiệm về hành khách, anh ta chỉ lái xe buýt. Tuy nhiên, ở Mỹ, tài xế xe buýt 
cũng chịu trách nhiệm quản lý hành vi của hành khách cũng như lái xe an toàn. Hành khách xe buýt được dự kiến sẽ tuân theo nghi thức xe buýt 
và thủ tục theo quy định của khu trường học.

Điều quan trọng là phụ huynh và học sinh đều lắng nghe tài xế xe buýt và làm theo hướng dẫn của họ. Trong các trường công lập, tài xế xe buýt 
là người lớn được tôn trọng cùng với các giáo viên, nhân viên chuyên môn và các nhân viên khác của trường. Nói chung, tất cả các tài xế xe buýt 
đều có bốn quy tắc đơn giản cho học sinh viên của họ:

-Ngồi tại chỗ
-Tay và chân không chạm vào người khác
-Giảm tiếng ồn xuống (nói giọng thấp)
-Giữ lối đi trống (không có ba lô, chân, túi)

Xe buýt trường học của Mỹ rất an toàn và một phương tiện giao thông tuyệt vời. Tài xế xe buýt của chúng tôi là thành viên có giá trị của nhà 
trường. Để đảm bảo xe buýt của chúng tôi có thể vận chuyển an toàn các học sinh của chúng ta, điều quan trọng là học sinh phải tuân thủ các 
quy tắc xe buýt và tất cả các hướng dẫn của tài xế xe buýt mọi lúc.

Phụ huynh có thể giúp học sinh có một trải nghiệm tốt khi đi học bằng cách nhắn lại các quy tắc xe buýt của trường với con cái của mình. Nếu 
học sinh vui vẻ trên đường đến trường, thì các em sẵn sàng học hỏi hơn!

Viết bởi LORNA GILMOUR
ISD chuyên gia về Công Bằng và Hợp Tác Gia Đình

Trước và sau chuyến xe buýt trường: 

• Đến trạm xe buýt sớm năm phút.
• Đứng cách mép đường ít nhất năm bước (10 feet).
• Đợi cho đến khi cánh cửa mở ra và người lái xe nói là 
được rồi trước khi bước lên xe buýt.
• Đảm bảo tài xế xe buýt có thể nhìn thấy mình và mình có 
thể nhìn thấy tài xế xe buýt.
• Dừng ở cạnh xe buýt và nhìn từ trái sang phải trước khi 
băng qua đường.

Trong suốt chuyến đi xe buýt trường:

• Luôn ngồi hoàn toàn trên ghế và hướng về phía trước.
• Đừng đánh lạc hướng người lái xe.
• Không bao giờ đứng trên xe buýt đang di chuyển.
• Tuân theo người lái xe.
• Nói bằng giọng thấp.
• Đừng ném đồ vật.
• Không bao giờ đưa bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ - cánh tay, 
chân, đầu, ba lô, v.v

Đừng bỏ lỡ các sự kiện của Đối Tác Văn Hóa và Gia Đình! 
 

Cuộc họp hàng tháng vào lúc 9:30 sáng, tại trường Issaquah Valley Elemetery, phòng số 6: ngày 14 tháng 1, ngày 11 tháng 2, 
ngày 18 tháng 3, ngày 22 tháng 4, ngày 20 tháng 5 và ngày 17 tháng 6. Tất cả các gia đình đều hoan nghênh.
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Các Cha ở Trường Học! 

Nghiên cứu xác nhận những lợi thế của việc có cha và những người đàn ông quan trọng trong cuộc sống của trẻ em giúp đỡ tại các trường 
học, bất kể mức độ tham gia của người mẹ. Và dĩ nhiên, gia đình không phải lúc nào cũng được hình thành một người mẹ và một người cha. 
Gia đình tôi không có được như vậy, cho nên việc mà chú tôi đến trường trong sự kiện Ngày của Cha chắc chắn làm tôi cảm thấy đặc biệt.

Các trường của khu trường học chúng ta có nhiều cơ hội cho các ông cha, ông, chú bác, và những 
người như người cha để tình nguyện và để có được tham gia vào việc giáo dục con cái của họ. Bảng 
dưới đây cho thấy các chương trình mà một số trường cung cấp chủ yếu trong giờ nghỉ và giờ ăn 
trưa. Đối với các chương trình này, các tình nguyện viên không phải cam kết nhiều hơn một vài giờ 
và không phải tham gia mỗi tháng.

Vì nhiều phụ huynh làm việc trong ngày, các hội PTAs của các trường cũng tổ chức các sự kiện và 
hoạt động vào buổi tối. Mọi người đều được hoan nghênh tham gia trong các sự kiện này.

Hãy hỏi trường của con quý vị để có cơ hội làm tình nguyện. Bắt đầu sớm nhất là khi con quý vị đang học mẫu giáo; nắm lấy cơ hội mỗi 
năm bởi vì tôi hứa với quý vị, thời gian đi rất nhanh, và mỗi năm đều đặc biệt và độc đáo. Bên cạnh đó, trẻ em không thích có cha mẹ 
xung quanh càng nhiều càng tốt khi chúng đi học cấp 2! Hãy cho các em biết rằng quý vị quan tâm đến trường học của chúng, gặp gỡ 
bạn bè của chúng, chơi các trò chơi yêu thích của chúng, hãy cho các em dẫn quý vị đi xung quanh và quan sát con quý vị trong yếu tố 
trường học!

Apollo  
 

Những sự kiện “powered by 
Dads”

Contact Jamie McCotter or Rupy Rihal: events@
apollopta.org

Cascade Những phụ huynh ở giờ chơi Ba và những thành viên trong gia đình 
có thể tới trường chơi cac cháu ở giờ ra 
chơi và ăn trưa với các cháu.

Liên hệ Andrea Obert hay Tiffany Parker: aobert11@
gmail.com, tparker91@comcast.net

Clark 
 

Những ông bố ở giờ chơi Hãy thích thú chơi với con ờ giờ chơi và 
ăn trưa với con, mỗi thứ sáu lần thứ hai 
của mỗi tháng. 

Liên hệ Chris King tại programs@clarkpta.org

Creekside Những ngày phụ huynh chơi Chơi với các học sinh trên sân chơi 
vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi 
tháng. 

Liên hệ Marissa Corona để biết thêm chi tiết, marissa.
creekside.ptsa@gmail.com

Issaquah Valley D.I.V.E (Dads and Dudes of 
Issaquah Valley Elementary)

Những cha mẹ và những người giàm hộ 
hãy hiện diện và coi ngó, va la gương 
cho các hoc sinh trong giờ giải lao.

http://ivepta.org/Page/Programs/DIVE

Hãy liên hệ Jamal Siddiqui và Tim Baynes tại DIVE@
ivepta.org nếu có thắc mắc.

Grand Ridge 
 
 

Grizzly Guys Tham gia và chơi những trò chơi Liên hệ Peter Fitzgerald at prfitzgerald1@gmail.com

Maple Hills 
 

Watch D.O.G.S. (Bố của 
những Học Sinh)

Hãy đến trường và dành một ngày chơi 
với con ờ giờ chơi và ăn trưa với con và 
hơn thế nữa.

http://maplehillspta.ourschoolpages.com/Doc/Public/
What%20is%20WatchDOGA.pdf

Nếu có thắc mắc, liên lạc  watchdogs.mh@gmail.com

Sunset Parents at Recess Các trò chơi và hoạt động của Sân chơi 
Chì trong giờ ăn trưa vào thứ Sáu đầu 
tiên của mỗi tháng.

Liên lạc Mike Fritch tại trang: http://sunsetsockeyepta.
org

Năm học 2019-2020 
Tìm lịch học và lịch đăng ký học.  Thời hạn để ghi danh cho con em quý vị đi học Mẫu giáo trong năm học 2019-2020 
bắt đầu vào đầu Tháng 2, và các giấy tờ phải được điền và nộp lại trước ngày 9 Tháng 3. Vui lòng tìm kiếm thông tin 
trên trang web của khu trường học: https://www.issaquah.wednet.edu/district/Kregistration.

Chào mừng quý vị đến với Khu Trường Học Issaquah!
Đây là một sự kiện để giúp đỡ các phụ huynh mẫu giáo. Ngày 30 Tháng Giêng tại Trường Cấp 1 Clark Elementery, từ 6:30 đến 
8:30 chiều. Để biết thông tin, vui lòng truy cập: https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships.

Viết bởi ALICIA SPINNER
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Làm cho Ngày Valentine trở thành một Mùa Hảo Tâm 
Ngày Viết Thư gần đến rồi! Trong tháng 2, học sinh của một số trường tham 
gia trao đổi thư. Học sinh đều được viết và nhận thư. Đôi khi, ngay cả cha mẹ 
cũng được khuyến khích gửi thư cho con cái của mình. Hãy hỏi giáo viên của 
con quý vị nếu chúng thăm gia hoạt động này. Đây là một cách tuyệt vời để 
luyện tập viết và khuyến khích lòng tốt.

Ngoài ra với sự trao đổi của Valentines, trẻ em sẽ có cơ hội để viết cho bạn bè 
của các em. Lợi dụng hoạt động này để giúp con quý vị tử tế với tất cả trẻ em 
trong lớp học của chúng; ngay cả những thứ chúng không có nhiều 
điểm chung. 

Tháng Hai cho chúng ta một cái cớ để tập trung vào sự hào phóng và để tiếp 
cận với người khác. Tổ chức phi lợi nhuận Doing Good Together khuyến khích 
các gia đình tạo ra 28 ngày cthử thách lòng tốt. Ý tưởng là viết một danh sách 
28 điều mà quý vị có thể làm trong tháng 2 và làm việc như một gia đình để 
hoàn thành chúng. Một số ý tưởng là: 

1) Viết một bài thơ cho một người họ hàng xa. 
2) Viết trên trái tim giấy tên của những người mình yêu thương và trang trí 
ngôi nhà của mình với họ. 
3) Để lại lời cảm ơn cho người đưa thư cho quý vị. 
4) Viết lời cảm ơn cho một người làm việc ở trường. 
5) Làm bánh ngọt cho người hàng xóm. 
6) Đi bộ và nhặt rác trên đường. 
7) Đi ra tới tiệm để uống ca cao và trả tiền cho người đứng sau bạn. 
8) Nói chuyện với người lạ; kết bạn mới. 

Xem trang web của tổ chức tuyệt vời này để có thêm ý tưởng: DoingGoodTogether.org/BigHeartedFamilies

Phòng Sức Khỏe 

Tình Trạng Sức Khỏe Đe Dọa Tính Mạng 
Nếu con em của quý vị có một tình trạng sức khỏe đe dọa tính mạng, quý vị cần phải báo cho y tá của trường biết! 
Các tình trạng sức khỏe đe dọa tính mạng là các dị ứng thực phẩm nghiêm trọng, tiểu đường, co giật nặng, hen 
suyễn nghiêm trọng, các phản ứng ong chít nghiêm trọng, hoặc các tình trạng nguy cơ khác. Điều này được đòi hỏi 
để có thuốc và / hoặc điều trị và một kế hoạch săn sóc tại chỗ. Hẹn gặp với y tá trường học ngay bây giờ, họ sẽ rất vui 
được giúp quý vị!

Mùa lạnh và cúm đã tới!
Cúm là bệnh nghiêm trọng trong năm nay và điều quan trọng là phải bảo vệ bản thân mình và những người khác. 
Nếu con quý vị bị bệnh, hãy giữ chúng ở nhà. Nếu quý vị không chắc chắn nếu con quý vị bị cúm, hãy hỏi những câu 
hỏi sau: Có bị sốt không? Có các triệu chứng khác như ho, đau họng, đau nhức cơ thể, nhức đầu, ớn lạnh, tiêu chảy 
hoặc nôn mửa không? Nếu câu trả lời là CÓ cho cả hai câu, con quý vị có thể bị cúm và nên ở nhà!

Các cách để bảo vệ bản thân và gia đình của quý vị là đảm bảo mọi người đều bị chích ngừa cúm, rửa tay kỹ lưỡng, 
uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều và ở nhà khi bị bệnh.
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Mỗi học sinh lớp 3 sẽ được dạy viết theo hình thức của chữ 
thảo (gọi là cursive). Một số quý vị không hiểu tại sao khu học 
trường lại sử dụng thời gian giảng dạy cho hình thức viết chữ 
này, khi giáo viên có thể tập trung vào công nghệ, chẳng hạn 
như nắm vững kỹ năng đánh máy hoặc thậm chí là viết lập 
trình. Thực tế là thời gian dành cho hình thức viết này là có giá 
trị đối với tất cả trẻ em, và đặc biệt quan trọng đối với những 
em có khó khăn chuyển ý nghĩ từ đầu đến bàn phím của 
máy tính.

Kimberly Goodman, một giáo viên lớp 3 tại Grand Ridge, chia 
sẻ ba khía cạnh tích cực mà cô đã nhìn thấy trong khi giảng 
dạy viết chữ thảo.

1. Những đứa trẻ thực sự thích cách viết này. Đó là một trong 
những điều đã trở thành “nghi thức.” Học sinh thích lên lớp 3 
để có thể học viết chữ thảo.
2. Những đứa trẻ luôn luôn cảm thấy cách viết của chúng là 
cẩu thả, nhưng lại yêu thích chữ thảo! Cách viết này xây dựng 
sự tự tin và là một khởi đầu mới mẻ cho mọi người.
3. Các bài học viết chữ thảo không mất nhiều thời gian, chỉ kéo 
dài khoảng 10 phút trong suốt cả năm học.

Allison King, Huấn Luyện Viên Giảng Dạy tại Creekside và 
Grand Ridge, giải thích cách học khu trường học đồng ý chữ 
viết thảo như là một phần của chương trình giảng dạy chính 
trong năm 2013. “Khu trường học sử dụng chương trình Chữ 
Viết Tay Không Có Nước Mắt, bao gồm các kỹ năng in ở lớp 
mẫu giáo và lớp 1, và chữ thảo ở lớp 3 . Chữ viết thảo không 
phải là phần lớn thời gian giảng dạy mỗi tuần - khu trường 
học đề nghị 5 phút mỗi ngày (hoặc 25 phút mỗi tuần). Nhiều 
giáo viên cho học sinh tập viết chữ thảo trong thời gian đó 
sách hoặc thời gian ăn vặt.  Chữ viết thảo (và chữ viết tay nói 
chung) là hữu ích để hỗ trợ sự phát triển của kỹ năng vận động 
tốt là tốt.

Liên quan đến kỹ năng công nghệ, Ruth Cerna, Chuyên gia Văn 
học Cấp 1 cho biết thêm rằng điều quan trọng là cha mẹ phải 
biết rằng “Khu trường học đề nghị giáo viên lớp 3 bắt đầu dạy 
viêt chữ thảo vào mùa xuân - đôi khi sau khi kiểm tra của tiểu 
bang để có thời gian giảng dạy đánh máy ở mùa thu và 
mùa đông. ”

Nếu quý vị có thắc mắc về việc giảng dạy của chữ thảo, đừng 
ngại hỏi giáo viên của con quý vị!

Trong những tháng đầu tiên của năm học, nhiều trường cấp 1 
sẽ tổ chức những sự kiện về văn hóa.   

Các em thích dạy bạn bè của chúng về các quốc gia mà gia 
đình các em đến. Các em nói về các quốc gia mà các em ghé 
thăm mỗi mùa hè để gặp người thân của mình, những nơi các 
em chuyển đến, hoặc những gì các em biết từ di sản của gia 
đình mình. Các em hiểu rằng có điều gì đó số ít về gia đình của 
mình khiến các em khác biệt. Và mục tiêu của những sự kiện 
này là để các em hiểu rằng những khác biệt đó là những gì làm 
cho các em trở nên đặc biệt - những tính năng độc đáo về gia 
đình các em đến với cuộc sống bên trong ngôi nhà của mình.  

Mỗi buổi sáng ở trường, học sinh đọc bài Cam Kết Trung Thành 
với lá cờ Mỹ như nơi sinh mình hoặc quê hương thứ 2 của 
mình, và các học sinh làm điều đó với rất nhiều niềm tự hào 
và tôn trọng. Nhưng đối với nhiều em trong số các học sinh, 
ở nhà các em cũng có một lá cờ khác mà các em gắn liền với.  

Và khi trường học cho các em cơ hội để khoe những lá cờ đó 
cho các bạn cùng lớp và cộng đồng của chúng ta, thì một bầu 
không khí tôn vinh về sự đa dạng của các em được tạo ra.   

Các em hiểu rằng sự khác biệt của chúng ta không phân chia 
chúng ta, nếu chúng ta học cách nhận biết, chấp nhận và tán 
dương. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tán dương văn hóa của gia đình 
quý vị và của những người bạn cùng lớp của con quý vị. Hãy 
dành ngày cho những sự kiện quan trọng này!

Ngày 6 tháng 2: Đêm Văn Hóa tại Endeavour 
Ngày 7 tháng 2: Đêm Văn Hóa tại Creekside 

Ngày 13 tháng 3: Hội Chợ Văn Hóa tại Grand Ridge 
Ngày 1 tháng 3: Đêm đa Văn Hóa tại Briarwood 

Ngày 8 tháng 3: Đêm đa Văn Hóa tại Apollo 
Ngày 2 tháng 4: Hội chợ Văn Hóa tại Issaquah Valley

Viết Chữ Thảo 

Các Sự Kiện Văn Hóa 

Nuôi dạy con với nhận dạng trong tâm trí với Rosetta Lee 
Ngày 23 tháng 1, 11:30 sáng

Mercer Island Community and Event Center, 
8236 SE 24th Street, Mercer Island, WA 98040

Đừng bỏ lỡ sự kiện này! Rosetta Lee, một chuyên gia được đánh giá cao về văn hóa đa dạng, hòa nhập và công bằng, sẽ thảo luận về việc 
nuôi dạy con cái với bản sắc trong tâm trí. Tìm hiểu cách tạo ra bản sắc tích cực trong con cái của quý vị và dạy các em trở thành những ảnh 
hưởng tích cực đến người khác. Mục đích là tạo ra các cộng đồng bao gồm hỗ trợ sự thành công của mọi người. Sự kiện này là dành cho 
quý vị phụ huynh của các em ở mọi lứa tuổi!
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Em đến Tiểu bang Washington vào đầu tháng Tư năm 2016, nhưng đến tháng 5 em mới 
bắt đầu học hè. Tháng đầu tiên đó em đã có một trải nghiệm rất dễ chịu, cuộc sống của 
em có vẻ hoàn hảo, và mặc dù em vẫn nhớ Mexico, nhưng em rất vui vì đã chuyển 
đi tới đây.

Cảm giác này chỉ được cải thiện khi gia đình em có một nơi để sống ở Issaquah, và khi 
em nhìn thấy ngôi trường mới của em, Pacific Cascade. Nó rất khác biệt và tuyệt vời; 
Em không thể ngừng so sánh nó với các trường mà em đã học trước đây. Trường này 
có vẻ đẹp hơn và hiện đại hơn. Em đã bị cuốn hút bởi các máy tính và máy tính xách tay 
có thể được sử dụng bởi các học sinh khi cần đến. Bên cạnh đó, những chiếc ghế ngồi 
rất là dễ chịu, và những chiếc bàn ở trong tình trạng tốt. Có nhiều bàn ghế ở hành lang, 
nơi học sinh có thể dành thời gian và đồ đạc bàn ghế thật tốt trong thư viện để ngồi đọc 
sách hoặc làm bài tập ở nhà.

Tuy nhiên, những gì ở trong trường học làm tôi ngạc nhiên hơn. Trái tim của trường chính là các thầy cô! Thầy cô thật 
tuyệt vời. Khi tôi vào trường, thầy cô luôn giúp em hiểu được lớp học và giúp em theo kịp những gì các học sinh khác 
đang làm. Thầy cô tìm cách giúp em vượt qua trở ngại ngôn ngữ, họ dạy em sử dụng tự điển trên mạng, và làm em cảm 
thấy thoải mái khi sử dụng kiến thức của thầy cô về tiếng Tây Ban Nha và thậm chí cả Mexico. Tất cả các thầy cô rất tử 
tế với em, em biết em có thể nói chuyện với thầy cô khi em cần, em thậm chí có thể nói với họ về cuộc sống của em ở 
Mexico, vì ký ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em, những thứ em nhớ hàng ngày. Em cũng không kém phần quan 
trọng để có thể chia sẻ những điều em thích về cuộc sống mới của em ở Issaquah. 

Mặc dù em đã học các lớp tiếng Anh trước khi đến đây, và em đã tiếp xúc với ngôn ngữ vào mùa hè trước khi trường học 
bắt đầu, đôi khi rất khó để hiểu chính xác những gì thầy cô của em đang nói trong lớp. Tuy nhiên, em biết rằng em luôn 
có thể hỏi các giáo viên và họ sẽ giúp giải thích mọi thứ với em với rất nhiều kiên nhẫn. Em sẽ luôn biết ơn các thầy cô 
tuyệt vời ở trong Khu Trường Học Issaquah!

Từ Monterrey, Mexico đến Issaquah, Washington
Viết bởi ADRIANA HERNANDEZ

Học sinh của trường Cấp 2 Pacific Cascade Middle School

FLASH là một chương trình giáo dục sức khỏe giới tính dựa trên khoa học được thiết kế để ngăn ngừa mang thai, bệnh 
lây truyền qua đường tình dục (STD) và bạo lực tình dục. Chương trình này được thiết kế để dạy trong các phòng học, 
là một phần của giáo dục sức khoẻ. Nó bao gồm sự tham gia rất cần thiết từ gia đình, và tạo cơ hội cho các gia đình nói 
chuyện với con cái của mình về sức khỏe giới tính. Đó là một chương trình giảng dạy bao gồm các ví dụ và hoạt động với 
thanh thiếu niên từ các khu vực khác, sắc tộc và giới tính. Chương trình có tính tương tác cao và tôn trọng học sinh với 
nhiều trải nghiệm giới tính khác nhau.

FLASH có một loạt kế hoạc được thiết kế để tạo ra sự tích cực, niềm tin và tiêu chuẩn, và để xây dựng các kỹ năng và tự 
hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ mang thai, STD và bạo lực tình dục.
 
- Có các hoạt động tập trung vào xây dựng thái độ tích cực về không ham muốn, dùng bao cao su và biện pháp
ngừa thai. 
- Có những hoạt động tập trung vào việc xây dựng các tiêu chuẩn ngang hàng tích cực về không ham muốn, dùng bao 
cao su, biện pháp ngừa thai và tôn trọng quyết định của người khác không quan hệ tình dục. 

- Có các hoạt động tập trung vào xây dựng tính tự hiệu quả, bằng cách dạy các kỹ năng và cung cấp thực hành phong 
phú và thích hợp, để học viên có thể có kinh nghiệm sử dụng thành công kỹ năng mới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.issaquah.wednet.edu/academics/core/FLASH

Bạn có biết FLASH là gì không
Viết bởi BETH KNUDTSO

Trưởng phòng Thể Thao/Sức khỏe tại Trường Pacific Cascade
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Quý vị có phải là đang lo lắng là làm sao để con em quý vị hoàn thành bài tập ở nhà và/hoặc công việc lặt vặt trong 
nhà không? Có quá nhiều “kịch nghệ” trong nhà quý vị không? Giải quyết những vấn đề này ngay bây giờ khi mọi 
thứ không tệ như mọi thứ có thể! Dự Án của Phụ Huynh (Parent Project) là một chương trình được công nhận 
trên toàn quốc, được thiết kế để nuôi dạy trẻ em trong những thời điểm khó khăn này. Nhiều phụ huynh đã tận 
dụng cơ hội này để có thêm tự tin vào kỹ năng nuôi dạy con cái của mình.

Được sự giúp đỡ của Sở Cảnh Sát Issaquah, ý tưởng là trao quyền cho các bậc cha mẹ có thanh thiếu niên không 
kiểm soát được. Quý vị tìm hiểu và thực hành kế hoạch phòng ngừa và can thiệp cụ thể cho các hành vi khác nhau, 
từ trốn học, rượu và sử dụng ma túy, băng nhóm và hành vi tội phạm, bỏ nhà ra đi, bạo lực và tự sát. Các bậc cha 
mẹ có thể tự hoặc nhờ các viên chức nhà trường đăng ký các lớp học của trường trình Parent Project. 
Chương trình này sẽ giúp quý vi:
 - Làm ra một cấu trúc kỷ luật ở nhà có hiệu quả.
 - Cải thiện hiệu suất trong trường học. 
 - Ngăn chặn sự lạm dụng rượu và ma túy. 
 - Đặc biệt dành cho cha mẹ có con em rất cứng cỏi! 

Sở Cảnh Sát Issaquah sẽ có thêm buổi họp vê Dự Án Phụ Huynh vào tháng 1 năm 2019. Vui lòng truy cập trang 
web của Sở Cảnh Sát Issaquah để tìm hiểu thêm về dự án. Để tham gia phiên họp tiếp theo, vui lòng liên hệ với 
Cảnh Sát Viên: Corporal Ryan Smith tại: RyanPS@issaquahwa.gov. 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, hãy xem phim mà Sở Cảnh Sát có trên trang web của họ:
https://www.issaquahwa.gov/index.aspx?NID=2937

Dự Án của Phụ Huynh 

Yêu cầu con em của quý vị thực hiện bài kiểm tra hữu ích này để xác định xem các em sắp xếp cuốn sổ học như thế nào!
 
 Túi bút chì nằm ở mặt trước của sổ ghi chép.
 Có ít nhất một cây bút chì hoặc bút trong túi bút (pouch).
 Sổ lên kế hoạch (planner) của mình là đằng sau túi bút. 
 Túi ngăn chia “Mang về nhà” nằm phía sau sổ lên kế hoạch.  
 Chỉ có bài tập về nhà hoặc các thông điệp quan trọng nằm trong túi ngăn chia “Mang về nhà”. There is a  
 pocket divider for each of my classes besides Homeroom. 
 Có một túi ngăn chia cho mỗi lớp học bên cạnh.
 Chỉ có các bài tập mà mình hiện đang làm để đặt vào hoặc sau mỗi túi ngăn chia. 
 Tất cả các bài tập đã được chấm điểm hoặc trao lại đều nằm trong bộ chia bỏ túi “Chấm rồi/Trao lại” của  
 mình HOẶC nằm trong các ngăn chia gắn ở mặt trước cuốn sổ học.

Nếu các em được ít hơn 6 điểm, các em không có ngăn nắp lắm! Xin nhớ rằng hành trình để thành công ở trường cấp 
2 bắt đầu với cuốn sổ học ngăn nắp! Một khi các em làm cho nó trở thành một thói quen, các em sẽ thấy kết quả, và 
sẽ không có nhiều bài tập bị bỏ lỡ hoặc thất lạc!

Bài kiểm tra về Cuốn Sổ Học (Binder)

Đừng bỏ lỡ sự kiện này: Đêm thông tin về trường cấp 2
Các chủ đề sẽ bao gồm: các lớp học được dạy ở trường cấp 2 (môn toán và khoa học, ngoại ngữ, thể dục, ban nhạc, dàn nhạc 
và dàn hợp xướng), các nhân viên tư vấn làm việc như thế nào, v.v ... Tháng 2 Ngày 27, từ 6:30 đến 8:30 tối. Địa chỉ: sẽ cho biết.
 
Để biết thông tin cập nhật, vui lòng truy cập:
https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships.
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Quý vị có biết rằng học sinh cấp 3 có cơ hội trở thành những Học Sinh Đi Dạy Kèm không?

Trường Cấp 3 Issaquah High, dành cho lớp 11 và 12 
Các học sinh có thể trở thành những người đi dạy kèm và có thể giúp các học sinh khác với các môn toán cơ bản, kỹ năng 
đọc và máy tính, nấu ăn và quản lý các việc ở nhà, thể thao và kỹ năng nghề nghiệp. Sự hiện diện đầy đủ thì rất cần thiết. 
Các học sinh đi dạy kèm nhận sẽ được điểm và tín chỉ. 

Các học sinh dạy kèm phải ký định ước với một nhân viên nhà trường, trong đó liệt kê các nhiệm vụ cụ thể và kỳ vọng. Học 
sinh chỉ có thể ghi danh cho trở thành một người dạy kèm cho mỗi học kỳ. Tất cả các việc dạy kèm chỉ cho một học kỳ. 

Trường Cấp 3 Skyline, cho các lớp 9 đến 12 
Lời khuyên về học tập: Học sinh hỗ trợ lớp học LRC II và làm việc với các kỹ năng trong cuộc sống. Học sinh cần phải chín 
chắn, và có thể giữ thông tin bí mật, khuôn khép và dễ chịu.

Mô tả tổng quát: Là một học sinh đi dạy kèm ngang hàng, học sinh được phân vào một lớp học có các học sinh bị khuyết 
tật nhẹ đến nặng. Các học sinh dạy kèm có trách nhiệm hỗ trợ các học sinh đặc biệt này về học tập, kỹ năng sống, hoặc 
thậm chí trong các lớp giáo dục phổ thông.  Người dạy kèm sẽ có thể làm việc với một học sinh một mình hoặc một 
nhóm nhỏ. 

Nội dung: 
• Học sinh sẽ tìm hiểu về các khuyết tật và biểu hiện của chúng thông qua học tập và nghiên cứu tích cực. 
• Học sinh được yêu cầu giữ một nhật ký hàng ngày về các hoạt động của mình trong lớp, phải trình bày một bài thuyết 
trình về điểm khuyết tật và tham gia các khóa đào tạo được sắp sếp do giáo viên LRC II. 

Trường Cấp 3 Liberty
Cơ hội này cũng tại trường Liberty, xin vui lòng hỏi nhân viên tư vấn của con quý vị.

Những Học Sinh Đi Dạy Kèm

Diego Dorta
Học sinh trường cấp 3 Issaquah High School, lớp 12

“Năm nay em quyết định trở thành một người dạy kèm để giúp cho các học sinh 
có nhu cầu đặc biệt tại trường của em. Những bạn đặc biệt này thường bị bỏ qua 
và được đánh giá thấp. Em chưa bao giờ hoàn toàn dành thời gian để tìm hiểu 
các bạn cho đến khi em đưa ra quyết định này. Đó là mục tiêu của em để làm quen 
với các bạn và khiến các bạn cảm thấy như một phần quan trọng của cộng đồng. 
Niềm vui bất tận của các bạn đã giúp em trong cuộc sống của riêng em, khiến em 
muốn tìm cách để làm tốt hơn. Để làm được điều này, em nghĩ rằng điều quan 
trọng là các bạn này cảm thấy được đánh giá cao và có một trải nghiệm ở trường 
tốt đẹp nhất. Các bạn này đã đến xem tất cả những trận chơi bóng của em và 
ngồi hàng ghế đầu với bạn bè của em và tất cả các học sinh khác để cổ vũ em, và 
em củng sẽ tham dự các sự kiện của các bạn này để hỗ trợ các bạn giống như các 
bạn đã làm cho em. Mối quan hệ mà em mà em có với mỗi bạn này sẽ không phai 
mờ và đó là một tình bạn thực sự.”



11

Tr
ư

ờ
ng

 C
ấp

 3

11

Scott Behrbaum, Cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Issaquah trả lời câu hỏi này: “Khu Trường Học Issaquah và Thành Phố 
Issaquah đồng ý vào năm 2000 để có một nhân viên Cảnh Sát Trường Học (SRO) phục vụ Trường Cấp 3 Issaquah, Trường Cấp 
2 Issaquah và các trường khác xung quanh ở Thành Phố Issaquah. Công việc này được tạo ra để chỉ định một nhân viên cảnh 
sát làm việc nguyên ngày ở các trường học để tạo ra một môi trường an toàn ở các trường học. Khu Trường Học Issaquah 
cũng có các nhân viên Cảnh Sát trong các Trường Trung Cấp 3 Skyline và Liberty. SRO là rất cần thiết cho học sinh, gia đình 
và nhân viên nhà trường liên quan đến an toàn, dịch vụ con người và các vấn đề cộng đồng. Một nhân viên cảnh sát trường 
học có thể phục vụ như là một cố vấn và thậm chí là giảng viên khách mời trong các lớp học liên quan đến các chủ đề về pháp 
luật. Ngoài ra, SRO là trong các trường học để nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt đẹp giữa các sở cảnh sát và nhà trường. Nhìn 
chung, nhân viên cảnh sát trường học luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong và xung quanh các trường học.” 

Tại sao có một nhân viên cảnh sát ở trường? 

Đêm thông tin về Trường Cấp 3 
2 buổi họp riêng biệt, một buổi cho các học sinh lớp 9 đến và một buổi cho các phụ huynh. Ngày và Địa điểm: Sẽ cho biêt sau. 
Để biết thông tin cập nhật, vui lòng truy cập: https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships

 

Tiệm The Garage đã 
khai trương!  

235 First Avenue SE 
Downtown Issaquah 

kaylee@issaquahteencafe.org 
 

Giờ Mở Cửa: 
3:00 đến 8:00 giờ chiều từ Thứ Ba đến Thứ sáu 
11:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều ngày Thứ bảy 

 
Chỉ dành cho học sinh Lớp 9 đến Lớp 12  

(cần bằng chứng xác nhận tuổi)  
* Tìm bạn bè * trò chuyện * cà phê miễn phí *  

* giúp bài tập ở nhà * chơi điện tử* 
 *bảng trò chơi *tin tức cộng đồng * âm nhạc *  
* câu lạc bộ * phòng họp * các lễ tán dương *  

* bạn muốn thêm gì vào danh sách này? *    
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Trường Cấp 1
TấT Cả TRườNG CấP 1
1 tháng 1: Kỳ Nghĩ Mùa Đông, Nghỉ Học
21 tháng 1: Lễ Martin Luther King Jr., Nghỉ học
28 tháng 1: Ngày giáo viên làm việc, Nghỉ học
18 tháng 2: Ngày Lễ Tổng Thống, Nghỉ học
19-22 tháng 2: Nghĩ Mùa Đông Lần Thứ 2, Nghỉ Học

Apollo 
9 tháng 1, 1:45 p.m.: Màn trình diễn đa dạng thử vai
12 tháng 1, 6-8 p.m.: Đêm Toán Học
16 tháng 1: Thi Địa Lý Geography Bee
18 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
23 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng tập dợt
25 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng buổi tối cho 
cha mẹ, học sinh
4-8 tháng 2: Lunch for Break Food Drive
7 tháng 2, 5:30 p. m.: Buổi hợp xướng 
8 tháng 2, 7:35 p.m.: Buổi trượt băng ở Snow-King 
12 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 2
15 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
6 tháng 3: Đêm Đa Văn Hoá Tập Dợt
8 tháng 3: Đêm Đa Văn Hoá
12 tháng 3, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 4
15 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
26 tháng 3: Chụp hình chung cả lớp

Briarwood
4 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
11 tháng 1, 6-8:00 p.m.: Đêm Sock Hop 
17 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
18 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
24 tháng 1: Buổi Hòa nhạc mùa đông của Bear
1 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
4 tháng 2: Màn trình diễn đa dạng thử vai
7 tháng 2:  Buổi hợp xướng 
8 tháng 2, 6-8:00 p.m.: Màn trình diễn đa dạng 
ở trường
15 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
28 tháng 2: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 2
1 tháng 3: Cuối thời gian đặt hàng theo Niên 
giám và Yêu cầu
1 tháng 3, 6-8 p.m.: Đêm Đa Văn Hoá
1 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
7 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
8 tháng 3: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 3
15 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
20 tháng 3: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 1
21-22 tháng 3: Chụp hình chung cả lớp/Chụp 
hình mùa Xuân
25-29 tháng 3: Nhà hát Thiếu nhi Missoula
29 tháng 3:  Nhà hát Thiếu nhi Missoula biểu diễn 

Cascade Ridge 
2 tháng 1, 8:30 a. m.: New Family Breakfast
4 tháng 1: Cha mẹ gặp gỡ và Thứ sáu trường 
bán bắp rang bơ 
10 tháng 1: Chụp hình chung cả lớp 
11 tháng 1, 9:15 a.m.: Tình Nguyện Viên PTSA họp
15 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
22 tháng 1, 5:30 p.m.: Màn trình diễn đa dạng 
31 tháng 1: Đêm Kỹ Sư
1 tháng 2: Cha mẹ gặp gỡ và Thứ sáu trường 
bán bắp rang bơ 
4, 5 và 7 tháng, 4;00 p.m.: Thi Đánh Vần
7 tháng 2: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
12 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 2
1 tháng 3: Cha mẹ gặp gỡ và Thứ sáu trường bán 
bắp rang bơ 
5 tháng 3: Đêm chơi Bingo
12 tháng 3:  Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
13 tháng 3: Lễ Hội Ban Hợp Xướng 
19 tháng 3, 6:00 p.m.: Trudy Ludwing Trình bày
28 tháng 3, 6:00 p.m.: Hội chợ khoa học

Challenger 
8 tháng 2: Thi Đánh Vần 
12 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 

khối lớp 2
1 tháng 3: Chương Trình Ham Đọc Sách Bắt Đầu
1 tháng 3: Trao Đổi Sách
12 tháng 3, 7 p.m.: Tình Nguyện Viên PTSA họp
13 tháng 3, 2:45 p.m.: Lễ Hội Ban Hợp Xướng Plateau
15 tháng 3: Hội chợ PTA STEM
26 tháng 3: Đêm trình diễn nhạc của các lớp 
mẫu giáo A
28 tháng 3: Đêm trình diễn nhạc của các lớp 
mẫu giáo B

Clark 
Ngày 21 tháng 3, 7:00 p.m.: Đêm trình diễn nhạc 
của khối lớp 3

Cougar Ridge
30-31 tháng 1 30-31, 5:00 p.m.: Thi Đánh Vần 
12 tháng 2, 6:00 p.m.: Hội chợ nghệ thuật
21 tháng 3:  Gây Quỹ Fun Run ở trường
29 tháng 3: Hội chợ khoa học và Công ước sáng chế
18 tháng 1, 6:00 p.m.: Xem phim buổi tối 
7 tháng 2, 5:30 p.m.: Lễ Hội Đa Văn Hoá
19 tháng 3, 5:30p.m.: Đêm STEM

Discovery
1 tháng 3, 6:30 p.m.: Hội chợ Khoa học 
30 tháng 3, 5:30 p.m.: PTSA Đấu giá & Ăn Tối 
Khiêu Vũ
4 tháng 1 – 8 tháng 2: Ham đọc sách
12 tháng 2: Lễ Hội xướng Ca Plateau
4-7 tháng 3: Nhạc ở trường chúng ta (lớp 1-2)
7-8 tháng 3: Chụp hình chung cả lớp 
11-15 tháng 3: Nhạc ở trường chúng ta (lớp 3-4)

Endeavor 
4 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
8 tháng 1: Ngày học sinh nướng bánh
10 tháng 1: Chương trình ham đọc sách bắt đầu
24 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
30 tháng 1, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 4
1 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
5 tháng 2: Ngày học sinh nướng bánh
5 tháng 2: Tình Nguyện Viên PTSA họp
6 tháng 2, 1:40 p.m.: Những trẻ em tử tế - Kind Kids
6 tháng 2, 6:00 p.m.: Đêm Đa Văn Hoá
7 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 3
8 tháng 2: Chương trình ham đọc sách kết thúc
13 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 2
1 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
5 tháng 3: Ngày học sinh nướng bánh
7 tháng 3, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 5
8 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
13 tháng 3, 1:40 p.m.: Những trẻ em tử tế - Kind Kids
13 tháng 3, 6:30 p.m.: Lễ hội hợp xướng cao nguyên
15 tháng 3, 6 p.m.: Hội chợ khoa học

Grand Ridge
3, 10, 17, 24, 31 tháng 1: Câu lạc bộ STEM 
4 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
9 tháng 1, 1:20 p.m.: Buổi tối chiếu phim tại trường
16 tháng 1, 5:30 p.m.: Biểu diễn năng khiếu Grizzlies 
23 tháng 1, 1:20 p.m.: Buổi tối chiếu phim tại trường
1 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
7, 14, 28 tháng 2: Câu lạc bộ STEM 
7 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 5
11-13 tháng 2: Spelling Bee - Thi đánh vần
27 tháng 2: Buổi tối chiếu phim tại trường
1 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
7, 14, 21, 28 tháng 3: Câu lạc bộ STEM
13 tháng 3: Hội chợ Văn Hoá
20 tháng 3, 7:00 p.m.: Buổi trình diễn nhạc tại 
Pacific Cascade

Issaquah Valley 
24 tháng 1: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 5

7 tháng 2: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 2
8 tháng 2: Chương trình đa dạng
12 tháng 2: Tin tức cho cha mẹ về Toán Phiêu
28 tháng 2: Chường trình gây quỹ Orange Ruler 
7 tháng 3: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 4
8 tháng 3: Đêm chơi Bingo 
18 tháng 3: Chường trình gây quỹ Orange Ruler kết thúc
22 tháng 3: Chường trình gây quỹ Orange Ruler Fun Run
26 tháng 3, 6:30 p.m.: Buổi nhạc điệp khúc mùa 
Xuân tại Cougar

Maple Hills 
4, 18 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
23 tháng 1, 1:30 p.m.: Màn trình diễn đa dạng thử vai
Ngày 1, 15 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
Ngày 1, 2 tháng 2, 2:15 p.m. and 7:00 p.m.: Màn 
trình diễn đa dạng 
7 tháng 2: Câu lạc bộ ham đọc sách
7 tháng 2, 7:00p.m.:  Định hướng cho gia đình có 
con em chuẩn bị học mẫu giáo
12 tháng 2, 5:30 p.m.: Đêm khiêu vũ cho lớp 
mẫu giáo
7 tháng 2, 6:30 pm: Đêm khiêu vũ cho lớp một
28 tháng 2: Diễn đàn chuyển trường dành cho 
lớp năm
1 tháng 3: Chụp hình chung cả lớp 
1, 22 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ
6-7 tháng 3: Hội chợ khoa học
8 tháng 3: Đêm STEM 
11 tháng 3: Đêm dành cho lớp 5 
ở trường Maywood
14 tháng 3: Câu lạc bộ ham đọc sách
15 tháng 3: Câu lạc bộ/Niên giám Ngày chụp hình
tháng 3: Đêm dạ vũ, Lớp Hai

Newcastle
7 tháng 1, 2:50 p.m.: Thi về Địa Lý
7 tháng 2, 5:30-7:00 p.m.: Buổi nhạc xướng tại 
trường Liberty High 
1 tháng 3, 6:30 p.m.: Hội chợ Khoa học 
30 tháng 3, 5:30 p.m.: PTSA Đấu giá & Ăn Tối

Sunny Hills 
9 tháng 1, 6:00 p.m.: Thi -dánh vần trong lớp
9 tháng 1-Ngày 13 tháng 2: Chương trình ham 
đọc sách
23 tháng 1: Chiếu phim sau giờ học
24 tháng 1: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 5
4-15 tháng 2: Chương trình Box Tops gây quỹ 
6 tháng 2, 6:00 p.m.: Incoming Kindergartners Round Up
7 tháng 2, 6:00 p.m.: Đêm Bingo và ăn bánh Brownies
12 tháng 2, 6:00 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 2
13 tháng 2, 6:00 p.m.: Chương trính thi đánh vần tại 
trường
4-18 tháng 3: Cửa hàng bán áo của trường mùa 
xuân trên mạng
14 tháng 3, 6:30 p.m.: hội PTSA họp
16 tháng 3: Hội chợ bán sách mùa Xuân
19 tháng 3: Chụp hình chung cả lớp
20 tháng 3: Buổi nhạc xướng PCMS
21 tháng 3: Hội chợ về khoa học / Đêm STEM
28 tháng 3, 6:00 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của 
khối lớp 4

Sunset
4 tháng 1: Cha mẹ tham gia giờ nghỉ giải lao
11 tháng 1: Hội chợ khoa học bắt đầu
1 tháng 2: Cha mẹ tham gia giờ nghỉ giải lao
4 và 7 tháng 2: Chương trình đa dạng tập dợt
8 tháng 2: Chương trình đa dạng
12 tháng 2, 6:30 p.m.: Đêm trình diễn nhạc của khối lớp 2
1 tháng 3: Cha mẹ tham gia giờ giải lao
18 tháng 3: Tình Nguyện Viên PTSA họp
20 tháng 3: đoàn ca hát của trường Sunset đi tới 
Spring PCMS
26 tháng 3: Hội chợ khoa học
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Cấp 2 và Cấp 3
TấT Cả CÁC TRườNG CấP 2 Và CấP 3
1 tháng 1: Kỳ Nghĩ Mùa Đông, Nghỉ Học
21 tháng 1: Lễ Martin Luther King Jr., Nghỉ học
28 tháng 1: Ngày giáo viên làm việc, Nghỉ học
18 tháng 2: Ngày Lễ Tổng Thống, Nghỉ học
19-22 tháng 2: Kghĩ Mùa Đông Lần Thứ 2, Nghỉ Học
22 tháng 3: Thầy cô giáo chấm bài, tan học sớm

Beaver Lake 
10 tháng 1: Gặp gỡ Hiệu Trưởng và & Thành viên họp
24 tháng 1: Lễ Hội xướng ca Plateau 
28 tháng 1: PTSA tổ chức ăn trưa cho thầy cô giáo
1 tháng 2: PTSA tổ chức ăn trưa cho thầy cô giáo
27 tháng 2: Hòa nhạc dàn nhạc mùa Đông 
7 tháng 3: Gặp gỡ Hiệu Trưởng và & Thành viên họp
13 tháng 3: Buổi hòa nhạc mùa đông
15 tháng 3: PTSA tổ chức ăn trưa cho thầy cô giáo

Issaquah 
14-18 tháng 1: We Rise Above Week
22 tháng 1 - Ngày 4 tháng 2: Clash of Cans Food Drive
25 tháng 1: Ngày Tinh Thần
7 tháng 2, 6:30 p.m.: Buổi hòa nhạc 
8 tháng 2: Ngày nghề nghiệp
12 tháng 2, 6:30 p.m.: Buổi hòa nhạc dàn nhạc 
15 tháng 2: Ngày Tinh Thần
7 tháng 3, 6:30-7:30 p.m.: Khai trương nhạc
9 tháng 3: Buổi Đọc tấu biểu diễn ở trường
14 tháng 3, 6:30-7:30 p.m.: Buổi xướng ca
18 tháng 3: March Madness bắt đầu
29-30 tháng 3: Nhà hát sản xuất 
 

Maywood 
19 tháng 1: Buổi Đọc tấu biểu diễn ở trường Liberty 
12 tháng 2: Đêm về Jazz 
13 tháng 2: Buổi hòa nhạc mùa Xuân
24 tháng 2: Biểu diễn của Wintergrass
7 tháng 3: Liên hoan dàn nhạc
9 tháng 3: Buổi Đọc tấu biểu diễn ở trường
19 tháng 3: Liên hoan dàn nhạc 11
21 tháng 3: Buổi xướng ca mùa Xuân

Pacific Cascade
18 tháng 1: Lễ MLK ỡ trường
22 tháng 1: Clash of Cans
30 tháng 1: Lễ Hội giao hưởng Jazz Eastshore 
15 tháng 2: Winter Social

Pine Lake 
9 tháng 2, 5:00 p.m.: Hoe Down
27 tháng 2, 12:00 p.m.: Hội Phụ huynh học sinh họp
4 tháng 3, 7:00 pm.: Buổi hòa nhạc, học sinh 
mang theo bánh ngọt để chia sẽ
9 tháng 3: Lễ hội độc tấu Eastshore

Skyline  
26 tháng 1: Thi độc tấu Eastshore
6-9 tháng 2 6-9: Chơi Mùa Đông
11 tháng 2: Tuần lễ thống nhất - Spartans United Week
6 tháng 3: Buổi hoà nhạc String and Chamber Orchestra 
19 tháng 3: Eastshore Lễ Hội nhạc tấu Orchestra II
23 tháng 3, 8-11:00 p.m.: TOLO  Khiêu Vũ

Issaquah 
15 tháng 1: Học kỳ đầu tiên chạy 5K

26 tháng 1: Biểu diễn toàn trường độc tấu 
Eastshore
31 tháng 1: Buổi xướng ca Bash
2 tháng 2: Hát Solo và biểu diễn toàn trường
2 tháng 2: ACT hay SAT Thực tập kiểm tra
6 tháng 2: PTSA tổ chức ăn sáng cho thầy cô giáo
9 tháng 2: Swingin’ In Vienna, những ban nhạc 
giao hưởng Jazz 
12 tháng 2: Lễ Hội trống của trường UW
12-13 tháng 2: Buổi phóng vấn cho Senior Exit
1 tháng 3: Bài viết về Men Making a Difference hết hạn 
5 tháng 3: Đêm thể thao mùa Xuân, Họp phụ huynh
6 tháng 3: PTSA tổ chức ăn sáng cho thầy cô giáo
6 tháng 3: Lễ Hội Trống 1
14 tháng 3: Lễ Hội Trống 1
26 tháng 3: Buổi xướng ca 
30 tháng 3: TOLO Khiêu Vũ

Liberty
Ngày 7 tháng 1: Khoá 2019 Họp phụ huynh
Ngày 22 tháng 1, 6:30 p.m.: Tình Nguyện Viên PTSA họp
Ngày 26 tháng 1: Lễ Hội độc tấu 
Ngày 2 tháng 2: Lễ Hội nhạc thính phòng 
Ngày 12 tháng 2: Đêm thông tin về Running Start 
Ngày 12 tháng 2: Lễ Hội trống của trường UW
Ngày 13 tháng 2: Nhạc thính phòng tại Tula’s
Ngày 14 tháng 2: Lễ hội ban trống Symphonic 
Ngày 27 tháng 2: Buổi biểu diễn ban trống
Ngày 6 tháng 3: Lễ Hội của 
Ngày 12 tháng 3: Chương trình khám phá nghề 
nghiệp 

Gibson Ek
Ngày 20 tháng 3: Trưng bày

Khi nào Lịch học thay đổi? 
Đóng cửa trường học và đi học trễ thường được công bố rất sớm 
vào buổi sáng. Nếu quý vị dự đoán dường xá hay thời tiết xấu, hãy 
kiểm tra thông báo trên TV, radio hoặc Internet. Để nhận thông tin 
đóng cửa trực tiếp từ khu trường học của con em:
• Hãy xem quý vị có nhận thông tin của Khu Trường Học. Đăng ký 
trên trang web của chúng tôi tại https://www.issaquah.wednet.
edu/news/ Thông báo trì hoãn thời tiết sẽ không được gửi qua 
thông tin của Khu Trường Học. 
• Kiểm tra trang chủ ISD, www.issaquah.wednet.edu. 
• Đăng ký để nhận tin tức khẩn cấp của ISD tại www.FlashAlert.
net (chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thời tiết) 
• Kiểm tra các tin nhắn được ghi âm tại (425) 837- 7000 (Quản Trị) 
hoặc (425) 837-6333 (Vận Chuyển).   

Khi “Trường học đóng cửa” 
được thông báo 

Tất cả các cuộc họp, chuyến đi dã ngoại và các hoạt động sau giờ 
học đều bị hủy bỏ. Dịch vụ giử trẻ tại trường sáng và chiều bị hủy 
bỏ. Khi buộc phải về sớm do điều kiện xấu, các chương trình sau 
giờ học và dịch vụ giử trẻ tại trường bị hủy bỏ.   
 

Khi chỗ dừng xe buýt phải 
thay đổi do điều kiện khẩn cấp 
Khi khu trường học thông báo “xe buýt trên các tuyến đường 
tuyết”, các học sinh sẽ cần phải đến các trạm dừng khẩn cấp — 
là các điểm dừng xe buýt khác với bình thường. Nếu học sinh 
không nhìn thấy khu phố hoặc đường phố của mình được liệt 
kê trong Trạm dừng khẩn cấp, hãy đến trạm xe buýt thường 
xuyên của học sinh. 

Khi  “xe buýt trên các tuyến 
đường có tuyết” được thông báo 

Học sinh sẽ được đón vào buổi sáng và xuống xe vào buổi chiều 
tại cùng Trạm Dừng Khẩn Cấp, bất kể thời tiết có tốt hơn hay 
không. Xin lưu ý: các học sinh có nhu cầu đặc biệt và học sinh 
bình thường sẽ dùng cùng các Trạm Dừng Khẩn cấp. (Không có 
dịch vụ tới tận cửa.) 

Cho các địa điểm dừng khẩn cấp, hãy truy cập trang web này: 
https://issaquah.wednet.edu/docs/default-source/district/
emergency/etb.pdf
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Christy Otley, Hiệu Trưởng của Trường Cấp 1 Clark 

Nhịp Cầu Văn Hóa (CB): Cho tôi biết một chút về vị trí của 
cô và công việc cô hàng ngày.
Christy Otley (CO): Vai trò của tôi là thực hiện tầm nhìn xa 
và mục tiêu của trường học, để tạo ra một môi trường an 
toàn, nơi mà tất cả học sinh cảm thấy vui khi đến trường 
và học hỏi. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Tôi hỗ trợ 
học sinh, giáo viên và gia đình với bất cứ khả năng của tôi. 
Tối nói chuyện với học sinh hàng ngày để phát triển có mối 
quan hệ bền vững.

Một trong những việc làm của tôi mà tôi thích nhất là tìm 
hiểu các học sinh. Mục tiêu của tôi là biết tên của mỗi học 
sinh và một chút về chúng. Tôi thích được ở trong lớp học 
nhìn thấy sự học hỏi tuyệt vời đang diễn ra, giúp các hoc 
sinh chia sẻ những bài học của các em - đến lớp để chúc 
mừng công việc khó khăn của các em, đọc truyện trong lớp 
học, chào các em vào buổi sáng, ăn trưa với các em và kết 
nối với các em học sinh theo bất kỳ cách nào có thể.

CB: Tại sao cô lại chọn làm Hiệu Trưởng?
CO: Tôi thích rằng tôi có cơ hội để tác động đến rất nhiều 
học sinh một cách tích cực. Làm hiệu trưởng cho phép mình 
phát triển quan hệ đối tác mạnh mẽ với các gia đình để hỗ 
trợ học sinh và sự phát triển học tập và tình cảm. Tôi cảm 
thấy vinh dự rằng tôi có thể hỗ trợ tất cả các giáo viên trong 
việc học tập của chính họ, từ đó hỗ trợ học sinh và gia đình.

CB: Cô sẽ đưa ra lời khuyên nào cho phụ huynh có học sinh trong Khu Trường Học Issaquah?
CO: Để phát triển quan hệ đối tác với giáo viên của con quý vị. Tất cả chúng ta đều có một mục tiêu chung - để học sinh học hỏi và 
phát triển cả về mặt học tập và tình cảm. Và điều đó có vẻ khác nhau đối với mỗi học sinh. Hãy tham gia vào bất kỳ cách nào có 
thể với trường của con quý vị- cảm giác kết nối có tác động tích cực như vậy.

CB: Hãy kể cho tôi nghe một chút về bản thân của cô ở ngoài trường.
CO: Tôi thích dành thời gian với gia đình và bạn bè. Tôi thích các sự kiện thể thao, giải trí, trượt tuyết và nấu ăn. Tôi cam kết giúp 
đỡ cho một số tổ chức hỗ trợ trẻ em trong khu vực của chúng ta: Athletes for Kids, Eastside Baby Corner and Kids Quest Museum. 
Tôi luôn tìm cách để trả lại cho cộng đồng.

Số năm trong giáo dục: 24
Số năm với ISD: 24
Cuốn sách ưa thích của quý vị là gì? Xin cảm ơn ông Falkner
Thức ăn ưa thích của quý vị là gì? Mexico
Công việc đầu tiên của quý vị là gì? May sửa quần áo
Người ảnh hưởng thời thơ ấu của quý vị là ai? Ba
Đâu là nơi yêu thích của quý vị để đi vào kỳ nghỉ? Vùng biển
Hãy cho chúng tôi một thực tế thú vị ngẫu nhiên về quý vị: công việc đầu tiên của tôi phỏng vấn chính là trong 
một trạm xe lửa ở Italia.
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Khi tôi đến thăm các đồng nghiệp của mình, tôi được nghe những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày bên trong các 
trường nơi họ làm việc, và tôi vừa nghe một câu chuyện hay từ một giáo viên trong chương trình học sinh giỏi Merlin ở 
trường Endeavour.

Những cha mẹ của hội PTSA ở trường Endeavour đã tổ chức một sự kiện mang tên Spooky Spaghetti (Mì Ma Quái). Cái 
tên một mình là vô giá rồi, nhưng còn nhiều điều hơn nữa. Tại một sự kiện Spaghetti Spaghetti gần đây, một trong những 
đồng nghiệp của tôi hỏi một em học sinh đang mặc một bộ trang phục từ làm “Em hoá trang làm ai với bộ trang phục 
này”. Em học sinh đó nói “Em là ....”. Từ em đó nói rất tục tĩu và tôi không ngại nói với quý vị rằng tôi đỏ mặt khi đồng 
nghiệp đó kể lại với tôi từ em đó nói.

Đồng nghiệp của tôi nói như thế này, “Hừm….”, nụ cười lúng túng của đồng nghiệp, và sau đó chia sẻ cậu chuyện này với 
cha mẹ của em học sinh đó. Hóa ra, đó là một em học sinh sáng tạo đã làm cho trang phục của mình từ những mảnh quần 
áo, đồ trang sức, phụ kiện tóc, và chị gái làm trang điểm cho em. Anh trai của em học sinh này nói với em đó giống như 
một ____, và điều đó, dường như có vẻ là đủ đối với em. Không cần phải nói, các bậc cha mẹ đánh giá cao biết rằng họ đã 
có một số giảng dạy để làm, nhưng tôi chắc chắn rất thích câu chuyện về sự kiện Spooky Spaghetti. Tôi hy vọng rằng em 
học sinh nhỏ bé đó, trong việc học của em ở trường Endeavour và các đường phố trung bình quanh Klahanie sẽ cho em ấy 
có cơ hội kể câu chuyện đó.   

Các sự kiện như Spooky Spaghetti và Carnival Costume của trường cấp 1 Newcastle tạo thành những khoảnh khắc mà 
chúng tôi ghép lại với nhau thành ký ức về thời thơ ấu. Những sự kiện này mất nhiều giờ chuẩn bị, với nhiều chi tiết và 
tiếng cười, và chúng tạo thành những sợi chỉ buộc một cộng đồng với nhau. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn yêu thích các 
lớp học ở trường có tiệc tùng về Lễ Halloween hoặc Harvest và rất thú vị khi tham gia cùng với bạn bè và cha mẹ của họ, 
và nhìn thấy giáo viên hoá trang thành siêu anh hùng hoặc trang phục côn trùng và tạo nên những kỷ niệm khó quên.
 
Vai trò của PTSA trong việc giúp giáo viên tạo ra những loại trải nghiệm này là vô Vai trò của hội PTSA không thể đo lường 
trong việc giúp giáo viên tạo ra những sự kiện đặc biệt như vậy.  Tất cả các lớp học trong trường đều là những cộng đồng 
nhỏ phụ thuộc vào nhiều sự kiện này để dạy cho chúng ta học hành cùng với các kỹ năng cuộc sống như chia sẻ, chờ đến 
lượt mình, ăn mừng, và khi nào và làm thế nào để ngớ ngẩn ở công cộng.
 
Một đồng nghiệp ở trường Maywood kể với tôi về bữa trưa mùa thu mà cha mẹ PTSA tổ chức cho giáo viên, và vào ngày 
sinh nhật của cô ấy một vài phụ huynh mang cho cô ấy một cái bánh nhỏ để thể hiện sự cám ơn và quan tâm. Tại sao cái 
này lại quan trọng đến vậy? Vâng, vì cô ấy nhớ mãi việc làm này - vì nó đặc biệt và làm cho mình cảm thấy rằng cuộc sống 
không chỉ là một loạt những khó khăn mà mình đang vội vã để hoàn thành trong khi mọi người nói với mình rằng điều 
đó là không đủ. Một người nào đó dành thời gian để kỷ niệm bạn, theo những cách nhỏ bé này, tạo nên những kỷ niệm 
phát triển niềm vui. Tôi tin chắc rằng việc tìm kiếm niềm vui là điều cần thiết cho một trải nghiệm tốt ở trường. Tất nhiên, 
đó không phải là điều duy nhất, và tôi không có ý đề nghị không có những thứ nghiêm trọng như tài chánh học đường và 
thực hành tốt nhất cho học sinh ELL. Những điều này sẽ luôn luôn làm Tổng Giám Thị Ron Thiele và tất cả nhân viên của 
ông bận rộn suy nghỉ. Và tôi thừa nhận rằng điều đó cũng chiếm rất nhiều ở các hội PTSA, vì các hội giúp các trường học 
có được các tài liệu cho phòng sách và tiền bạc để tài trợ cho lớp học, như hội phụ huynh học sinh trường cấp 3 Skyline đã làm.

Tôi đơn giản chỉ muốn nói lên tầm quan trọng của lễ hội do PTSA tổ chức- làm nâng cao cộng đồng trong nhiều thứ mà 
tôi không biết làm thế nào để đo lường, và thẳng thắn nói, nếu cố gắng đo lường thì nó có thể không mang lại niềm vui, vì 
vậy hãy quên rằng tôi đã đề cập đến điều này. Chỉ cần tiếp tục giúp trẻ em và giáo viên tận hưởng thời gian với nhau qua 
các sự kiện như Spooky Spaghetti, một bánh sinh nhật nhỏ, và vô số cách hội phụ huynh học sinh PTSAs giúp cộng đồng 
tìm thấy niềm vui trong trường học.

Viết bởi GARY ARTHUR
Chủ Tịch Hiệp Hội Giáo Dục Issaquah

Sự Kiện Spooky Spaghetti và Các Sự 
Kiện Khác của Hội PTA
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$5,000-$9,999

Nhịp Cầu Văn Hóa phục vụ các gia đình của Khu Trường Học Issaquah để có 
thêm nhiều phụ huynh tham gia và dẫn đến thành công của học sinh.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn, tổ chức các sự kiện cho cha mẹ/học sinh và xuất bản
tạp chí hàng quý được dịch bằng sáu ngôn ngữ.

CÁM ƠN CÁC ĐỐI TÁC CỘNG 
ĐỒNG CỦA CHÚNG TA!
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Cha-Con Gái Khiêu Vũ Valentine 
Hãy tham gia với chúng tôi một tổ chức truyền thống lần 
thứ 14 và được yêu thích hàng năm, truyền thống này chỉ 
tổ chức cho hàng trăm người bố và con gái mình. Sự kiện 
này sẽ được tổ chức từ 4 đến 6 giờ tối (lớp K-2) và 7 đến 
9 giờ tối (lớp 3-5) vào ngày 9 tháng 2 tại Trung Tâm Cộng 
Đồng Issaquah. 

Ăn mặc giản dị hoặc trang trọng - chỉ đến để khiêu vũ và 
làm kỷ niệm! Đồ ăn nhẹ được cung cấp. Người lớn hoan 
nghên mang theo nhiều hơn một đứa con gái mà không 
phải trả thêm lệ phí. 

Nếu quý vị có con gái ở cả hai nhóm tuổi, hãy chọn thời 
gian thích hợp. Có thợ chụp ảnh để làm kỷ niệm. Xin vui 
lòng đăng ký trước. Giá vé mua trước là $26 cho mỗi người 
lớn và $22 cho mỗi người lớn ở khu địa phương. Tại cửa, 
giá vé là $40 cho mỗi người lớn.

Đăng ký sớm: Trại Hè 
Đăng ký trên mạng cho trại hè năm 2019 của Thành phố Issaquah 
sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 3. 

Hãy truy cập vào issaquahwa.gov/daycamp để biết thông tin 
mới nhất! 

Đón Mừng Năm Mới của Thành 
Phố Sammamish Lunar 

Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 2 
1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. 

Tại Đại học Central Washington - Sammamish 
120 228th Ave NE, Sammamish, WA 98074   

 
Hãy cùng chúng tôi đón năm 
mới, là Năm con Lợn, với các 
cộng đồng quốc tế của thành 
phố Sammamish và các hoạt 
động tập trung vào văn hóa và 
truyền thống của Trung Quốc. 
Điểm nổi bật của sự kiện bao 
gồm một màn trình diễn sôi 

nổi của Đội múa Lân Quốc tế, một cuộc biểu diễn võ thuật, âm 
nhạc, khiêu vũ, triển lãm trảnh ảnh và một loạt các gian hàng 
hội chợ cho trẻ em. Sự kiện này miễn phí, dành cho tất cả mọi 
người ở mọi lứa tuổi và sẽ có thông dịch. 

Sự kiện này được hợp tác và tổ chức giữa Thành phố 
Sammamish, Đại học Central Washington, Greater Sammamish 
YMCA, Trường Cấp 3 Skyline, Trường Tiếng Trung Quốc 
Sammamish và Trung tâm nhập cư Trung Quốc ở Seattle.

Thể thao mùa đông là một sự đam mê và gia đình có thể làm nóng lên những tháng lạnh với một loạt các hoạt động chơi tuyết 
được tài trợ bởi các chương trình giải trí mùa đông của Washington State Parks. Trượt tuyết là một trong những hoạt động 
mùa đông thích thú nhất cho trẻ em.

Đi chơi xe trượt tuyết ở đâu?
Chương Trình Giải Trí Mùa Đông quản lý các chổ chơi tuyết gọi là Sno-Parks, gần với những con đường mòn được trang trí 
chu đáo và hẻo lánh. Hyak Sno-Park là một trong số đó. Đồi trượt tuyết này nằm gần xa lộ I-90 tại lối ra số 54, gần Phía Đông 
Snoqualmie. Lưu ý rằng bãi đậu xe có thể bị đầy rất nhanh, mặc dù có 150 chổ đậu xe. Hãy đến sớm để có chỗ đậu xe. Chó 
cần phải ở trong xe mọi lúc, vì vậy tốt hơn là không nên mang theo chúng. Hyak mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 
30 chiều. 

Nếu quý vị muốn chắc là đồi trượt tuyết đả mở, hãy gọi (509) 656-2230. 

Thông tin vế giấp Lưu Hành & Phép
(Pass & Permit) 
Không có lệ phí nộp đơn, nhưng quý vị cần phải có một giấy phép công viên tuyết 
hàng ngày (Daily Snow-Park Permit) và giấy lưu hành khám phá hàng ngày hoặc 
hàng năm (Discover Pass); hoặc Giấy phép Công viên tuyết theo mùa cộng với giấy 
phép dán đặc biệt dành cho đường mòn, không cần có thẻ Discover Pass. 

Giấy phép Sno-Park có sẵn trên mạng từ ngày 1 Tháng 11 đến ngày 30 Tháng 4 https://fortress.wa.gov/parks/ecomm/prod/
Store/SNO/SnoChoice.aspx

Đi Ra Ngoài & Hưởng Thụ Một Mùa Đông tại Washington!
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Tổ chức Influence the Choice 
(ảnh hưởng đến sự lựa chọn) 

Cha mẹ, quý vị là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của con cái của quý vị. Những trẻ em nói rằng chúng học được rất 
nhiều về các nguy hiểm của ma tuý ở nhà là ít có khả năng sử dụng ma túy. Đó là lý do tại sao là rât quan trọng phải nói chuyện 
thường xuyên với các con em của quý vị. Quý vị trò chuyện với con em mình với sự cởi mở và đồng cảm. Hãy rõ ràng dứt khoát 
rằng quý vị không muốn con em sử dụng ma túy hoặc rượu, nhưng nếu các em phạm sai lầm thì quý vị muốn các em nói chuyện 
ngay với quý vị. Hãy nhắc nhở con em tuổi thiếu niên của quý vị về sự hỗ trợ của quý vị và hãy lắng nghe những gì con quý vị nói.

Chúng ta rất may mắn khi thành phố Issaquah có một tổ chức tuyệt vời, Influence the Choice. Nhiệm vụ của họ là thúc đẩy sức 
khỏe tinh thần, thể chất và xã hội cho các thanh thiếu niên tuổi từ trường cấp 2 đến trường cấp 3 ở trong cộng đồng thành phố 
Issaquah. Họ hoàn thành nhiệm vụ này nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và tạo kế hoạch nhằm thay thay đổi các tiêu chuẩn của 
cộng đồng. Hội Influence the Choice và Hội Drug Prevention Alliance for Youth là một liên minh phòng chống làm việc cho một 
cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng. Nó bao gồm tối thiểu mười hai lĩnh vực cộng đồng: cha mẹ, thanh thiếu niên, trường học, 
chủ doanh nghiệp, chuyên gia y tế, chính phủ, truyền thông, tổ chức dựa trên đức tin, tổ chức phục vụ thanh thiếu niên, tổ chức 
dân sự hoặc tình nguyện và thực thi pháp luật. cộng đồng không có ma túy. 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại influncethechoice.org và trên Facebook và Instagram và để nhận thông tin mới nhất về các sự 
kiện và sự kiện sắp diễn ra. 

Và nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia nhiều hơn bằng cách gia nhập Influence The Choice, hãy liên hệ với andie@
influencethechoice.org hoặc katie@influencethechoice.org để biết thêm thông tin. Tình nguyện viên luôn hoang nghênh!

Hàng xóm giúp đỡ nhau trong hơn 45 
năm ở khu Trường Học Issaquah 

Tổ chức Issaquah Community Services (ISC), gọi là Dịch Vụ Cộng Đồng Issaquah, hỗ trợ tài chính khẩn cấp để giúp các gia 
đình tránh khỏi khủng hoảng và phục hồi dần từ một trở ngại bất ngờ nào đó về tài chính. ICS hỗ trợ việc thuê nhà để các 
gia đình không phải di chuyển chỗ ở và trợ giúp tiền điện nước, vì vậy gia đình có thể giữ ấm, có thể có điện và nước. Với sự 
hỗ trợ tài chính cho các chi phí như tiền thuê nhà, điện nước, phương tiện đi làm, và một số trường hợp chi phí y tế hoặc 
nha khoa, để họ có thể tiếp tục hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình họ. 

Năm 1973, những người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến những người hàng xóm đang gặp khó khăn, họ cần chút giúp 
đỡ về tài chính để họ có thể  vượt qua; và những người dân và doanh nghiệp đả thành lập Issaquah Community Services. 
ICS là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với 100% nhân viên tình nguyện và chi phí hoạt động của chúng tôi chỉ 2.5% 
được chi trả thông qua các khoản tài trợ từ các đối tác cộng đồng hào phóng. Điều đó có nghĩa là 100% số tiền quyên góp 
được nhận trực tiếp cho các gia đình gặp khó khăn. ICS chỉ thực hiện một buổi gây quỹ mỗi năm, gọi là Merry Christmas 
Issaquah & Sammamish, nhưng tổ chức này luôn cần và nhận đóng góp tài chính quanh năm. 

Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vi biết cần sử sự giúp đỡ của chúng tôi và đang cư trú tại Khu Trường Học Issaquah, ICS sẵn 
sàng trợ giúp. Để biết thông tin về ICS, bao gồm địa điểm và giờ làm việc của văn phòng, vui lòng truy cập 
www.issaquahcommunityservices.org.

Tổ chức Safe Crossing Foundation
Trẻ em hay cảm thấy bị cô lập khi các em phải trải qua sự chết chóc trong gia đình của mình. Các em cảm thấy rằng không ai 
khác hiểu chúng nó. Tổ chức Safe Crossing Foundation được dành riêng để giúp đỡ những đứa trẻ đau buồn đã mất cha mẹ, 
anh chị em ruột hoặc người thân khác. Họ cung cấp các chương trình tuyệt vời cho trẻ em, để biết thêm thông tin truy cập 
trang web đó: http://safecrossingsfoundation.org

Tổ chức Issaquah Community Services
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Điều gì sẽ xảy ra cho gia đình của quý vị nếu quý vị 
trở nên mất khả năng hoặc qua đời? 

Là cha mẹ, quý vị luôn tập trung vào nhu cầu hiện tại của con em quý vị, nhưng cũng cần chuẩn bị cho tương lai là quan trọng 
không kém. Cụ thể, điều quan trọng là: (1) có kế hoạch cho người sẽ chăm sóc cho con em và tài chính của quý vị nếu quý vị (hoặc 
cả hai cha mẹ) trở thành mất khả năng hoặc thậm chí qua đời và (2)có những kế hoạch và giấy tờ có hiệu lực pháp lý.  Trong khi 
những mối quan tâm áp dụng cho tất cả các bậc cha mẹ, nhưng các vấn đề có thể được trở nên phức tạp và không chắc chắn cho 
các gia đình từ những nước khác đến.

Có một Kế Hoạch 
Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị (và người hôn phối của quý) trở nên mất khả năng tạm thời: vậy ai là những người sẽ chăm sóc con em 
của quý vị? Ai sẽ đưa ra quyết định về việc chăm sóc y tế của quý vị? Làm thế nào hóa đơn sẽ được trả tiền nếu quý vị không thể trả 
tiền? Một giấy tờ pháp lý gọi là Power of Attorney (Sức mạnh của Luật sư) cho phép quý vị trả lời những câu hỏi trước. Power of 
Attorney cho phép quý vị uỷ quyền của quý vị để quản lý, đầu tư, và chi tiêu tài sản thuộc sở hữu trong tên  của quý vị, hoặc trong 
các tên chung của quý vị và người hôn phối, cho người khác, được gọi là “Attorney in Fact” ( “Luật Sư trong thực tế”).  Giấy tờ này 
có thể trao quyền cho Attorney in Fact để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe cho quý vị trong khi quý vị mất khả năng. Hiệu lực 
của giấy tờ Power of Attorney thường kết thúc sau khi quý vị qua đời.

Trong trường hợp xấu nhất (chết) xem xét lại ai sẽ là người chăm sóc cho con cái của quý vị và làm thế nào tiền quý vị để lại đằng 
sau sẽ được quản lý. Trong khi quý vị có thể nghĩ về những vấn đề này là của các thành viên trong gia đình, cuối cùng tòa án sẽ quyết 
định. Một giấp tờ pháp lý gọi là tờ Di Chúc (Will) sẽ cho phép quý vị bày tỏ ý định của quý vị về việc phân phối tài sản của quý vị sau 
khi chết. Đối với trẻ nhỏ còn sống sót hoặc cha mẹ nuôi thường tự động trở thành người giám hộ của con em, nhưng nếu cả hai 
cha mẹ chết cùng một lúc (ví dụ, trong một tai nạn), người giám hộ của con em cũng có thể được thiết lập trong tờ Di Chúc. (Về lý 
thuyết, sự lựa chọn của quý vị về  người giám hộ trong tờ Di Chúc chỉ là một đề nghị cho tòa án. Tuy nhiên, luật nhà nước luôn ưu 
tiên cao về để đề nghị của quý vị.) Nếu quý vị chết mà không có Di Chúc tòa án sẽ làm cho một bản án độc lập về người nào sẽ là 
người tốt nhất để chăm sóc con em của quý vị. Khi chọn một người giám hộ, quý vị nên xác định thân nhân hoặc bạn bè thân quý 
vị sẽ chọn và thảo luận về mong muốn của quý vị với họ. Điều quan trọng là phải xem xét các nghĩa vụ và các giá trị của họ để đảm 
bảo họ có thể chăm sóc tốt cho con em của quý vị. Ngoài ra, hãy nói cho những người này biết rằng quý vị đã có một tờ Di Chúc,  
và/hoặc Power of Attorney (Sức mạnh của Luật sư) và nơi mà các giấp tờ cất giữ.

Các vấn đề Công Dân 
Đối với một số gia đình, khả năng là một trục xuất có thể tách cha mẹ từ trẻ em là một mối quan tâm đáng sợ. Trong trường hợp 
như vậy, tốt nhất là tham khảo ý kiến luật sư nhập cư, những người có thể giúp quý vị dự thảo các tài liệu giám hộ nếu một phụ 
huynh bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ. 

Tìm trợ giúp Pháp Lý 
Hãy hỏi bạn bè hoặc đồng nghiệp giới thiệu đến các luật sư địa phương. Nếu quý vị đang làm việc, một số công ty có thể giúp quý 
vị có dịch vụ với chi phí thấp. Hỏi người đại diện công ty của quý vị xem là công ty có dich vụ trợ giúp pháp lý. Nếu thuê một luật 
sư không được vì lý do tài chính, hay xem thông tin dưới đây để được hỗ trợ.

Một cảnh cáo về hình thức Tự Mình Làm 
Nếu có thể, tốt nhất là các hồ sơ nên có tư vấn từ một luật sư. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản xứ của quý vị, sự hỗ trợ 
của một luật sư có thể đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu được tạo ra được theo ý mong muốn của quý vị một khi quý vị  không thể chăm 
sóc cho trẻ em và tài chính của quý vị.

Tài Liệu
Dự án tư pháp Tây Bắc Washington duy trì một trang mạng được gọi là Washington LawHelp cung cấp các nguồn lực pháp lý dân 
sự. Washington LawHelp được bảo trợ bởi các tòa án Washington và các tổ chức khác; Trang mạng có thể hướng dẫn quý vị tốn 
phí thấp hoặc miễn phí dịch vụ pháp lý cho các gia đình có thu nhập thấp. Trang mạng của họ, washingtonlawhelp.org, được duy 
trì bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và các ngôn ngữ khác.

Viết bởi ALISA GEORGE & CARRIE MOUNT
George là chủ tịnh của Pacific Cascade PTSA và luật sư của Trust and Estates. Mount là quản lý Grand 

Ridge PTSA Advocacy và ứng cử viên tiến sĩ tư pháp tại Đại học Seattle University. 



20

H
ệ 

Th
ốn

g 
D

in
h 

D
ư

ỡ
ng

Đọc Sách với chú chó Rover là một chương trình học vấn làm việc với các trường học và thư viện ở Seattle. Họ có một chương 
trình với chú chó trị liệu để giúp các trẻ em đọc không khá. Đối với nhiều trẻ em, không đọc to được cho người lớn nghe. Nhưng 
khi một con chó là lắng nghe, các em cảm thấy dễ chịu hơn!

Những con chó tham gia vào chương trình Đọc Sách với Rover giúp biến môi trường đọc thành một nơi không đe dọa và nơi mà 
trẻ em có thể đọc cho niềm vui của mình. Không có nguy cơ bị xấu hổ khi học sinh phát âm sai một từ, đọc ở tốc độ chậm hoặc 
không hiểu ý nghĩa chính xác của câu.

Điều này đã được chứng minh rằng sự hiện diện của một con chó làm giảm huyết áp của con người, và kết nối cảm xúc mà mọi 
người cảm thấy với những con chó có thể rất mạnh mẽ, rằng sự đồng hành làm cho trẻ em cảm thấy hoàn toàn thoải mái 
và an toàn.

Quý vị có thể đến đâu để gặp một con chó Rover?
Tại Thư viện Renton, mỗi Thứ Ba của tuần thứ hai của tháng: ngày 8 tháng 1, ngày 12 Tháng 2 và ngày 12 Tháng 3 từ 6 giờ chiều 
đến 7 giờ tối. Đây là một sự kiện cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên và tất cả trẻ em từ 6 tuổi trở xuống phải có người lớn đi cùng.

Đọc Sách với chú chó Rover 

Chúng tôi có ý nghĩa gì bởi nhu cầu đặc biệt? Không phải tất cả chúng ta đều có nhu cầu đặc biệt sao?
Thể chất, tình cảm, xã hội, học thuật?  Vâng, chúng tôi đặc biệt và độc đáo. “Hoa của cùng một khu vườn nhưng với những loại 
nước hoa khác nhau”. Nhưng hôm nay, tôi đang nói về những đứa trẻ thực sự đặc biệt. Họ có thể cần thêm sự hỗ trợ từ cha 
mẹ, giáo viên và cộng đồng. Những đứa trẻ này cảm nhận mọi thứ khác nhau. Họ thường thấy, nghe, cảm nhận và trải nghiệm 
những gì người khác bỏ lỡ.

Những đứa trẻ đặc biệt này cũng có cha mẹ đặc biệt. Cha mẹ có trái tim tràn đầy kiên nhẫn, yêu thương và chăm sóc. Mặc dù 
điều này không có nghĩa là họ vẫn không cần sự hỗ trợ từ cộng đồng của họ.

Những người có nhu cầu đặc biệt có thể cần hướng dẫn và hỗ trợ suốt đời trong khi giải quyết các vấn đề hàng ngày như nhà 
ở, việc làm, tham gia xã hội và tài chính. Phải mất sức mạnh không thể tưởng tượng để liên tục chịu đựng, kiên trì và vượt qua. 
Người khuyết tật không yếu; họ là những người mạnh nhất mà quý vị thậm chí sẽ gặp.

Tôi làm việc trong một lớp học LRC11 tại trường trung học Pine Lake, và tôi học hỏi từ tất cả các trẻ em làm thế nào để được 
bình tĩnh và kiên nhẫn, để được sáng tạo hơn, và để ở hạnh phúc. Tôi cũng tình nguyện dành thời gian của mình tại Câu lạc bộ 
Bao gồm Cao nguyên Issaquah. Tôi mời quý vị tham gia với chúng tôi và hỗ trợ nhóm tuyệt vời này. Tham gia với chúng tôi và 
mang con của quý vị tới. Hãy vui vẻ với các thành viên của chúng tôi; cho họ thấy rằng họ không chỉ được chấp nhận, mà còn 
đươc bảo vệ. Hãy gặp gỡ cha mẹ của các em ấy, kết nối, và để lại cảm hứng.

Mỗi thứ năm lần thứ hai của mỗi tháng, câu lạc bộ của chúng tôi tụ tập tại Blakely Hall (2550 NE Park Dr, Issaquah, WA) từ 6 giờ 
tối. đến 8 giờ tối Kiểm tra trang Facebook của chúng tôi: Club Inclusive.

Những trẻ em có nhu cầu đặc biệt …
Viết bởi RINKU JAIN

Para Professional at Pine Lake Middle School, LRCII
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Chúng ta không thể phủ nhận rằng xã hội chúng ta đang bị tiêu thụ đường quá nhiều. Không có ngày ăn mừng nào mà đường 
ngọt không xuất hiện như một vị khách đặc biệt!

Lượng đường trung bình có thể cung cấp năng lượng cho trẻ em và thanh thiếu niên đang phát triển nhưng nếu dư thừa thì 
đường sẽ làm tăng cholesterol, chất béo trung tính, huyết áp và gây tổn thương tuyến tụy. Đường có thể kiềm chế nạn đói tạm 
thời do sự đóng góp nhanh chóng của nó về năng lượng, nhưng trong thời gian dài đường có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, 
chẳng hạn như hiếu động thái quá, lo lắng và trầm cảm.

Tổ chức Y tế Thế Giới khuyến cáo rằng việc tiêu thụ đường ở trẻ em và thanh thiếu niên không nên đóng góp hơn 10% lượng 
calori mỗi ngày. Điều này tương đương với tối đa sáu muỗng cà phê mỗi ngày. Ở người lớn, mức tiêu thụ tối đa không nên quá 8 
muỗng cà phê mỗi ngày. Hãy nhớ rằng một lon soda 12-ounce có chứa hơn 9 muỗng cà phê đường!

Năm cách để giúp giảm lượng đường tiêu thụ
1. Không ngăn cấm 
Mong muốn cắt hết lượng đường hoàn toàn sẽ chỉ làm cho con cái chúng ta muốn nó nhiều hơn. Quá nghiêm khắc có thể 
dẫn đến việc các em muốn nhiều hơn, hoặc thậm chí che giấu sự tiêu thụ của các em.

2. Thông báo cho chính mình 
Đọc nhãn thực phẩm là cực kỳ quan trọng, ở đó quý vị sẽ thấy các thành phần, và số lượng của mỗi thành phần, cũng như 
lượng đường. Thông tin này không phải lúc nào cũng dễ thấy, hãy nhớ đọc số suất ăn để hiểu lượng đường trong gói.

3. Tìm lựa chọn các thứ tốt hơn để thay thế 
Nhìn vào bên trong tủ của quý và tìm các loại thực phẩm có hàm lượng đường cao nhất. Ví dụ là ngũ cốc cereal, kẹo, đồ uống 
ngọt và / hoặc thực phẩm chế biến, quý vị có thể tìm coi có thứ gì đó tương tự nhưng có hàm lượng đường thấp hơn không?

4. Liều lượng 
Cho dù đó là ăn một loại ngũ cốc cereal ngọt hoặc uống một thức uống ngọt vào buổi sáng, hoặc ăn kẹo mỗi ngày như một 
món tráng miệng, hãy cố gắng giảm tiêu thụ từng bước. Thay thế thực phẩm tinh chế cho thực phẩm tự nhiên bất cứ nơi 
nào có thể và tìm thời gian trong ngày để chỉ ăn một miếng đồ ăn ngọt nhỏ.

5. Không thêm đường nữa 
Ví dụ, một sinh tố trái cây được làm bằng nước cam hoặc chuối thì không cần nhiều đường nửa vì các loại trái cây có chứa 
đường tự nhiên rồi. Một thói quen thêm đường chỉ làm tăng cảm giác thèm đường, vì vị giác thèm đường đang tăng.

Cách đọc Nhãn Thực Phẩm 
• Bắt đầu bằng cách đọc phần và tổng số trong gói. Ví dụ, một gói có thể chứa một phần hoặc có thể chứa ba phần và với 
lượng đường và lượng calori này lớn hơn.

• Ba thành phần đầu tiên được liệt kê là những thành phần được tìm thấy với số lượng lớn hơn trong sản phẩm. Ví dụ, nếu 
bánh mì được đánh dấu là “bánh mì ngũ cốc nguyên hạt” hoặc “với ngũ cốc nguyên hạt”, những thành phần đó phải là thứ 
nhất, trước bột mì tinh chế, nếu không thì bánh mì không hợp thành một.

• Thấy rằng danh sách thành phần là ngắn. Càng nhiều nguyên liệu trong thành phần, thực phẩm càng được chế biến càng 
nhiều. Thực phẩm chỉ có một thành phần không bắt buộc phải liệt kê thành phần.

Đường là cần thiết, chúng ta không nên loại bỏ nó hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống của mình. Nó cung cấp năng lượng, sức 
khỏe tâm thần tốt và giúp chuyển hóa chất béo, nhưng chúng ta phải tìm sự cân bằng trong tiêu thụ.

Cách tốt nhất để tiêu thụ đường là từ các nguồn tự nhiên, chẳng hạn như trái cây, rau quả, sản phẩm từ sữa, v.v., miễn là 
chúng ở trạng thái tự nhiên và không có trong kẹo, thực phẩm chế biến và / hoặc đồ uống có đường.

Sự Thật Cay Đắng Về Đường Ngọt 
Viết bởi  MARISOL VISSER
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Xây Dựng Cộng Đồng 

Viết bởi DARPAN MARWAH

Chúng tôi chuyển từ Delhi đến California vào năm 2001, và sau 
khi di chuyển tới Issaquah vào năm 2006, chúng tôi bắt đầu 
tìm mua một ngôi nhà. May mắn là chúng tôi đến rất sớm vào 
một buổi sáng để xem một ngôi nhà ở Issaquah Highlands. Sự 
thanh thản, chim hót líu lo, những ngọn núi và tất cả vẻ đẹp 
tự nhiên ở đây chỉ khiến chúng tôi mua căn nhà đầu tiên mà 
chúng tôi thấy. Ngày hôm đó, chúng tôi cảm thấy yêu thích 
cộng đồng này!
 
Vài năm sau, khi con trai tôi được sinh ra, tôi hiểu tầm quan 
trọng của việc tự nguyện dành thời gian để xây dựng một 
cộng đồng nơi chúng ta có thể kỷ niệm văn hóa của mình. Và 
vào năm 2015 Câu lạc bộ văn hóa Ấn Độ (ICC) được thành lập, 
tôi rất vui mừng. Tôi đã tham gia nhóm này kể từ khi bắt đầu. 
Phương châm của ICC là cùng nhau giữ cho di sản văn hóa Ấn 
Độ sống động với các lễ hội, do đó thúc đẩy sự độc đáo và đa 
dạng của văn hóa Ấn Độ trong cộng đồng.
 
Chúng tôi hoan nghênh các gia đình mới tham dự và nhờ sự 
hỗ trợ của Hội đồng Highland tại Blakely Hall, các sự kiện điều 
miễn phí. Vui lòng xem trang Facebook của chúng tôi để biết 
thêm: www.facebook.com/IndiaCulturalClubICC.

Niềm Đam Mê Nhảy Múa 

Viết bởi OJASVI SINHA BALAJI

Ở nơi đây, cách xa xứ sở của chúng tôi, điều quan trọng hơn 
là dạy văn hóa của chúng ta cho con cái chúng ta, để các em 
nhận thức được nguồn gốc của mình.

Tôi chuyển đến Seattle năm 1998 để làm việc tại Microsoft, và 
vào năm 2003 tôi đã yêu thích Issaquah, vì vậy chồng tôi và tôi 
đã định cư ở đây xây dựnh gia đình của chúng tôi. Tôi luôn có 
niềm đam mê nhảy múa, nên vào năm 2011, tôi bắt đầu một 
trường múa cung cấp các lớp học múa Bollywood kết hợp 
phong cách cổ điển, đương đại, dân gian và hip hop của Ấn Độ. 
Thông qua các điệu múa, chúng tôi trình bày nhiều câu chuyện 
và truyền thuyết từ Ấn Độ. Đây là một cách thú vị để duy trì 
kết nối với nơi chúng tôi đến từ hoặc để tìm hiểu về một nền 
văn hóa khác. Nhiều học sinh của chúng tôi không có bất kỳ di 
sản Ấn Độ nào.

Phụ huynh đăng ký cho con em vào trong lớp của chúng tôi sẽ 
được học văn hóa của chúng tôi, và còn có thể lấy được sự tự 
tin, tăng lòng tự trọng, nâng cao kỹ năng xã hội và tăng cường 
sự phối hợp giữa cơ thể và đầu óc.

Người lớn cũng được khuyến khích nhảy, vì nó cải thiện tâm 
trạng của họ và cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa chứng mất 
trí. Chúng tôi cung cấp các lớp dành cho phụ nữ và cho các cặp 
vợ chồng. Nếu quý vị muốn xem một trong những buổi biểu 
diễn của chúng tôi, hoặc muốn tham gia vào một trong các lớp 
học của chúng tôi từ cấp độ cơ bản đến cao hơn, vui lòng truy 
cập trang Facebook của chúng tôi: Trường Múa Ojasvi. Chúng 
tôi cung cấp các lớp học tại Issaquah, Bellevue và Bothell, và 
chúng tôi có học bổng dành cho các gia đình.

ấn độ văn hóa câu lạc bộ sự kiện
Tại Blakely Hall:

2550 NE Park Drive, Issaquah, WA 98029
Tháng một: gặp gỡ & chào

Tháng 2: hội thảo Folk Dance 
Tháng ba: Trò chơi Antakshri
Tháng 4: Hội thảo nghệ thuật

Tháng sáu: Tập luyện Bollywood
Tháng bảy: Những người trên 65 tuổi gặp gỡ với nhau

Tháng mười: Diwali

* Để biết thêm thông tin, xin vui lòng kiểm tra 
Facebook của chúng tôi. Trang: www.facebook.com/
IndiaCulturalClubICC.
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Lễ Hội Holi 
Lễ hội truyền thống của người Hindu ăn mừng cái tốt đẹp và sự cản trở của 
một vị vua quỷ đã dẫn đến một lễ hội hiện đại và rất nhiều màu sắc được áp 
dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Các cộng đồng ngày này ăn mừng Lễ hội Holi 
với sự đi qua của mùa đông, sự khởi đầu của mùa xuân và tất cả các màu sắc 
mới nó mang đến cho thiên nhiên.

Issaquah không phải là một ngoại lệ. Nhờ sự lãnh đạo của Menka Soni, phối 
hợp với Ủy ban Giải trí và Dân gian Tiểu bang Washington Nghệ thuật Dân 
gian & Truyền thống trong Chương trình Công viên, Công viên Tiểu bang Hồ 
Sammamish trở nên sống động trong tháng 3 với sự kiện từ thiện hàng năm 
“Holi: Lễ hội Màu Sắc.” Nhóm này đã tổ chức sự kiện này trong tám năm nay. 
Sự kiện này mở ra cho tất cả các cộng đồng và ý tưởng là để kỷ niệm nghệ 
thuật và văn hóa cùng với thức ăn, và nhiều điều thú vị.

Menka, cùng với chồng Ashish và hai con gái chuyển đến đây từ Michigan 
năm 2008 khi Ashish có một công việc với Microsoft và Menka bắt đầu làm 
việc cho văn phòng công ty Starbucks trong văn phòng Công Nghệ Thông 
Tin. Họ yêu thích Seattle và làm nó thành nhà của họ.

Menka nổi tiếng trong cộng đồng như một nhà lãnh đạo. Cô thành lập tổ 
chức phi lợi nhuận Ravishing Women để khuyến khích, truyền cảm hứng, 
đánh giá cao và trao quyền cho phụ nữ. Menka cũng thành lập Tuần Lễ Thời 
Trang Redmond phối hợp với Thành phố Redmond để mang thời trang, 
truyền thông và công nghệ cùng nhau, trong khi kỷ niệm sự đa dạng.

Tôi hỏi Menka cô ấy sẽ đưa ra lời khuyên gì cho một phụ huynh vừa mới chuyển đến đất nước này, và cô ấy trả lời, “Chuyển đến Mỹ có 
vẻ như một giấc mơ trở thành sự thật ngay từ đầu, nhưng nó mang lại những thách thức khác. Quý vị sẽ cần phải điều chỉnh theo một 
nền văn hóa và môi trường mới. Quý vị cũng sẽ vui mừng về việc đi du lịch mỗi cuối tuần để khám phá khu vực, học hỏi như học sinh tò 
mò để có được kinh nghiệm; thưởng thức mọi khía cạnh bao gồm thực phẩm, văn hóa, công nghệ và hơn thế nữa. Và tất nhiên, quý vị 
sẽ nhớ gia đình và những người thân yêu của quý vị trong nhà của quý vị.

Tuy nhiên, quý vị càng hoan nghênh những thay đổi và thách thức với vòng tay rộng mở và một tư duy tốt, thì quý vị càng cảm thấy 
thoải mái hơn. Con đường có thể là khó khăn, khó khăn sẽ có mặt, hoàn cảnh có thể ngăn cản bạn, mọi thứ có thể trông quá áp đảo, và 
quý vị sẽ cảm thấy sẵn sàng từ bỏ! Nhưng mỗi khi quý vị cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nhắc nhở bản thân rằng quý vị đang tạo ra những 
kỷ niệm trong gia đình, những kỷ niệm mà quý vị sẽ yêu mến mãi mãi. Hãy tận hưởng chúng!”

Để tiếp tục quan sát truyền thống của riêng quý vị hoặc để hiểu những truyền thống mà hàng xóm của quý vị ăn mừng, đừng bỏ lỡ Lễ 
HộiHoli năm nay. Bột màu sắc khác nhau sẽ tạo thành những đám mây sáng trong không khí và cộng đồng sẽ đến với nhau bằng cách 
chơi và hát các bài hát theo tinh thần của kỳ nghỉ này trong khi chào đón một mùa mới.

Chi tiết về sự kiện này sẽ được đăng trên trang web của công viên tiểu bang Lake Sammamish và trên trang Facebook: EastsideHoli.



Tìm hiểu thêm về tổ chức  
Issaquah Schools Foundation tại

www.isfdn.org

Thúc đẩy thành công cho mỗi 
học sinh ở mỗi trường học.
Issaquah Schools Foundation là một tổ chức không vụ lợi, gây quỹ để hỗ trợ các học sinh 
trong khu trường học Issaquah ở Issaquah, Sammamish, Bellevue, Newcastle và Renton. 
Chúng tôi làm việc chung cùng với các thành viên cộng đồng, nhà tài trợ, nhà giáo dục, tình 
nguyện viên và các hội phụ huynh học sinh (PTSAs) để tài trợ cho các chương trình giúp 
học sinh tìm thấy “tia lửa” của các em—một đam mê trong học tập để giúp các em phấn 
khởi về trường học và kết nối với việc học tập.

Các chương trình được tổ chức  
tài trợ bao gồm: 
Giáo dục nghệ thuật
Giúp bài tập ở nhà sau giờ học
Ba lô & dụng cụ học tập
Câu lạc bộ mã hóa – Coding
Nhịp Cầu Văn Hóa
Giúp đỡ lương thực, thực phẩm
Cố vấng và giúp đỡ riêng
Dàn nhạc, Dàn hợp xướng & Ban nhạc
Câu lạc bộ người máy học – Robotics
Câu lạc bộ STEM (Khoa học, Công nghệ,  

Kỹ thuật & Toán)


