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Xin chào quý vị độc giả,

Bệnh Tâm Lý là vấn đề sức khỏe số một ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi ở Mỹ.  Bốn triệu 
người trẻ Mỹ đối phó với một vấn đề sức khỏe tâm lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống 
hàng ngày của chúng. Nhu cầu sức khỏe tâm lý không được đáp ứng có thể dẫn đến bọn trẻ thất 
bại ở trường và các vấn đề nghiêm trọng hơn như tự tử. Thật không may, tự tử không phải là một 
vấn đề xa lạ trong khu trường học của chúng ta. Trên trang 8, quý vị có thể đọc một số dữ liệu 
được thu thập từ các học sinh trong Khảo Sát Tuổi Trẻ Sức Khỏe năm 2018. Theo tỷ lệ phần trăm, 
khoảng 223 học sinh lớp 8 dự định tự tử, 172 đã có một kế hoạch và 87 đã thực hiện một hoặc 
nhiều lần thử trong năm đó. Đây là những con số đáng báo động nhưng vẫn thấp hơn so với số 
liệu thống kê cho toàn tiểu bang Washington. Cuộc khảo sát cũng cho thấy học sinh cảm thấy sự 
ủng hộ mạnh mẽ của gia đình và cộng đồng. Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng chúng ta cần 
tiếp tục làm việc tốt hơn.

Các trường hiện có nhiều cố vấn hơn (trang 5, 14), và trẻ em đang chuyển sang các hoạt động như 
âm nhạc để tìm nơi ẩn náu an toàn khỏi các công việc đòi hỏi hàng ngày của chúng (trang 3). Cộng 
đồng có các tài nguyên tuyệt vời như tổ chức Influence The Choice (trang 8) và Friends of Youth 
(trang 18). Nhưng làm thế nào chúng ta phản ứng như cha mẹ? Có phải chúng ta đang cố gắng 
để hiểu những gì trẻ em của chúng ta trải qua hàng ngày? (trang 11) Chúng ta có xu hướng nói với 
những đứa trẻ của chúng ta về việc chỉ nói không với bất cứ điều gì mà không tốt cho chúng, 
nhưng chúng ta có giúp trẻ em xây dựng khả năng phục hồi không? (trang 9)

Con trai tôi đã là một thiếu niên trong cả một năm, và tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn chưa thực 
sự phát triển với cháu như là một phụ huynh. Tôi vẫn xem con tôi như còn nhỏ bé, nhưng thực 
tế là bây giờ cháu có những nhu cầu khác rồi. Khi con tôi mới chập chững biết đi, tôi đã che các ổ 
điện, khóa tủ và đảm bảo cháu có ghế ngồi xe hơi phù hợp. Nhưng tôi cần làm gì để cung cấp cho 
con tôi có một môi trường an toàn đúng đắn mà cháu cần bây giờ? Làm thế nào để chúng ta làm 
nhà cửa và cuộc sống của chúng ta an toàn cho thiếu niên? (trang 10)

Trong những tháng đầu năm, phụ huynh và người lớn trong cộng đồng của chúng ta sẽ có quyền 
đóng góp bằng cách ủng hộ Thu Thuế Levy Năm 2020 (trang 16-17) và tham gia vào kiểm tra dân 
số (trang 19). Những hoạt động này rất quan trọng đối với sự phát triển của các trường học và 
cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần tiền thu thuế levy được thông qua để tiếp tục có các cố 
vấn ở mỗi trường, nhiều chương trình khác và các dịch vụ rất quan trọng. Và dựa trên thông tin 
từ cuộc kiểm tra dân số, hàng tỷ đô la tài trợ của liên bang được phân bổ cho các trường học địa 
phương và tiểu bang, bệnh viện, đường xá, v.v. Nhiều chương trình hỗ trợ gia đình, trẻ nhỏ và 
cộng đồng phụ thuộc vào dân số chính xác.

Năm mới này cho chúng ta tất cả cơ hội để có một cái nhìn mới mẻ về tương lai. Đó là một thời 
gian tuyệt vời để xem xét các tài nguyên mà trẻ em chúng ta cần, và cố gắng hơn một chút để cải 
thiện thế giới xung quanh. Đây là một năm 2020 tươi sáng, và những điều tuyệt vời sẽ đến!

Alicia Spinner
Biên Tập Viên Tạp Chí
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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 

alicia@isfdn.org

KELLY BURCH 
Trang Bìa 

LIZ ST. ANDRE
Biên Tập Viên Tiếng Anh

NORMA RODIGUEZ
Biên Tập Viên Tiếng 

Tây Ban Nha

SEONYOON KO
Biên Tập Viên Tiếng Đại Hàn

TRAM PHAM
Biên Tập Viên Tiếng Việt

YANA ALENTYEVA
Biên Tập Viên Tiếng Nga

YINGYING CUI
Biên Tập Viên Tiếng Tàu

Ủng hộ chúng tôi trên 
Facebook @CBforeducation

Để nhận một tạp chí ở định 
dạng PDF, quý vị hãy gởi 

email về culturalbridges@
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.

Xây dựng mối quan hệ 
giữa các gia đình từ các 

nền văn hóa đa dạng, con 
cái của họ, khu trường học 

Issaquah và một cộng 
đồng Issaquah rộng lớn.

Cultural Bridges
Issaquah Schools Foundation

Tạp chí này là một thông tin
được cung cấp thông qua

Chương trình Nhịp Cầu Văn Hóa
được thực hiện bởi Tổ chức trường 
học Issaquah. Chúng tôi rất biết ơn 

các nhà tài trợ của chúng tôi,
độc giả, cha mẹ của chúng ta và

thành viên cộng đồng như quý vị!
Để quyên góp, hãy truy cập: 

isfdn.org
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Viết bởi ROBIN GOOD
Giáo viên dạy hợp xướng về Jazz ở trường Cấp 3 

Nó không chỉ STEM: Đó là STEAM! 

“Mỗi ngày, bất kể nó tệ đến mức nào, khi em rời lớp hợp xướng giờ thứ tư, em đều mỉm cười. Hôm nọ, một bạn học sinh hợp 
xướng khác nhận xét rằng thật phi thường khi có nhiều người có thể nhìn thấy nụ cười khi bước vào phòng hợp xướng. Không 
có lớp học như vậy, em sẽ hoàn toàn lạc lối. Dàn hợp xướng cho em thời gian thư giãn và tận hưởng ngày của mình trong khi thử 
thách bản thân để làm điều gì đó mới mẻ. Nghệ thuật là một phần không thể thay thế trong cuộc sống của nhiều người. Chúng gợi 
lên những cảm xúc quan trọng, kích thích hoạt động của não, dễ dàng xây dựng những cây cầu, chữa lành tâm hồn và tạo ra niềm 
vui. Cảm ơn Tổ chức Issaquah Schools Foundation đã hỗ trợ. Nó có ý nghĩa hơn đối với em và em chắc chắn với nhiều bạn khác, hơn 
là chúng em có thể thể hiện.”                                                                                           Allison Fullington, học sinh Trường Cấp 3 Liberty

3

Trước khi một em trẻ nói chuyện, các em hát. Nhịp điệu của cuộc sống được xây dựng trong ý thức 
của các em trước khi các em được sinh ra! Trước khi các em viết, các em vẽ. Ngay khi các em 
đứng, các em nhảy. Nghệ thuật là nền tảng cho sự phát triển của con người.

Từ mẫu giáo đến đại học, tôi rất vui khi được hướng dẫn các em học sinh trong hành trình khám phá 
và làm chủ âm nhạc trong 30 năm qua. Tôi phải nói với quý vị: Nó không bao giờ cũ cả! Trong tất cả, 
tôi đã may mắn được hợp tác với các tổ chức như Tổ chức Issaquah Schools Foundation, đã chia sẻ 
một cách hăng hái trong tầm nhìn của tôi về nền giáo dục tốt nhất cho tất cả học sinh.

Chúng tôi biết việc học tập bền vững nhất là có sự tham gia và toàn bộ trí tuệ. Đây chính xác là những gì 
giáo dục Âm Nhạc mang lại cho chương trình giảng dạy. Chụp cắt lớp phát xạ Positron (gọi là PET) bây giờ 
có thể thấy rằng toàn bộ não có liên quan đến việc học và tạo ra âm nhạc, phát sáng màu cam trong quá 
trình học tập. Âm nhạc có sức mạnh để học hỏi bằng cách hướng dẫn chúng ta xem xét một thách thức 
một cách nghệ thuật. Và khi được cung cấp công nghệ cập nhật và thiết bị tốt, các lớp trong dàn hợp xướng, 
ban nhạc, dàn nhạc và âm nhạc nói chung có thêm một khả năng cho kết quả tuyệt vời trong chương trình 
giảng dạy!

Dàn hợp xướng jazz của Trường Cấp 3 Liberty là một ví dụ điển hình. Môn tự chọn sau giờ học này là tương 
đối mới đối với trường của chúng tôi. Đó là loại hình nghệ thuật của người Mỹ, và những bản hòa âm gần 
gũi, "giòn giã" của nó tạo ra những ca sĩ thực sự có khả năng! Các ca sĩ đã sớm đạt đến một mức độ mà họ đã 
sẵn sàng để nhảy từ nhóm hợp xướng đến các nghệ sĩ riêng lẻ hòa quyện giọng hát của họ ---- nhưng để làm 
được điều đó, chúng tôi cần một công nghệ khổng lồ. Hệ thống  của chúng tôi cần tất cả chuông và còi cần thiết 
để khuếch đại 24 giọng hát.

Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của tổ chức Foundation và qua Quỹ Mỹ thuật chuyên dụng, nhạc Jazz thực sự đã trở 
nên sống động tại trường Liberty! Nhóm nhạc Jazz này hiện đã nhận được nhiều giải thưởng hàng năm cho tính nghệ 
thuật của nó ở Puget Sound. Sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ tổ chức Foundation đã cho các học sinh thấy rằng quý vị 
tin tưởng vào các em! Tôi biết có một mối tương quan trực tiếp giữa tổ chức Foundation này và sự thành công liên tục 
của chương trình hợp xướng được công nhận trên toàn quốc của trường Liberty.

Đối với nhiều học sinh, lớp học âm nhạc là lý do tại sao các em tiếp tục thức dậy để đến trường. 
Đó là mỏ neo của các em về mặt xã hội và tâm lý, nơi ẩn náu và cảm hứng của chúng.  

Các em có thể thành công trong khoa học hoặc toán học. Các em có thể vui vẻ đào sâu vào lịch sử, khoa học chính trị và nhân văn. 
Các có thể học khác với hầu hết các học sinh. Các em có thể tham gia vận động viên hoặc tình nguyện viên ASB siêng năng. Tuy nhiên, 
đó là kinh nghiệm được chia sẻ về việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc, cùng với các học sinh từ những nền tảng rất đa dạng 
này, đó là nam châm cho các học sinh.

Bằng cách đầu tư vào các học sinh nghệ thuật của chúng ta, chúng ta sẽ cho các em biết rằng chúng ta tin vào giấc mơ và trí tưởng 
tượng của các em. Ngoài tất cả những điều tuyệt vời mà giáo dục âm nhạc có thể làm, lợi ích quan trọng nhất của nó có thể là sức 
mạnh để mở khóa và giáo dục trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là một công cụ mạnh mẽ; nếu chúng ta có thể tưởng tượng một cái 
gì đó, chúng ta có thể làm cho nó xảy ra. Nếu chúng ta có thể thấy mình thành công trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề, vượt qua 
thử thách, tìm ra điểm chung và cùng nhau tìm kiếm cái đẹp, chúng ta có thể đi đầu trong một tương lai rất tươi sáng.

Cảm ơn tổ chức Foundation và các nhà tài trợ của họ đã hỗ trợ Âm nhạc liên tục trong các trường học của chúng ta và cho toàn 
bộ nền giáo dục Mỹ Thuật! Quý vị là tất cả các đối tác trong việc tạo ra tương lai tươi sáng đó cho các học sinh ở Khu Trường Học 
Issaquah này, và tôi rất vui mừng về những khả năng vô tận! Truy cập trang Foundation và tìm hiểu cách quý vị có thể quyên góp: 
http://isfdn.org/donate/  

Văn bản lấy từ bài phát biểu của Robin Wood, được đưa ra trong bữa tiệc trưa hàng năm của Nourish Every Mind Lần thứ 21, Tháng 5, 2019.

[                                     ]



Ở trong 
cộng đồng.
Nó còn hơn cả các bệnh viện và phòng khám. Nó biết những gì gia đình quý vị cần và tên 

của qúy vị. Nó có thể giúp trẻ em năng động, và những người trẻ tuổi học đại học. Làm 

cho nó dễ dàng hơn để sống tốt. Nó cùng nhau tạo ra những cộng đồng lành mạnh hơn.

SWEDISH ISSAQUAH
751 NE Blakely Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-4000
www.swedish.org/issaquah-kids
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Các Cố Vấn Y Tế Tại Trường 
Cám ơn cử tri đã được phê duyệt tiền thu thuế levy vào tháng 2 năm 2018, tất cả các trường trong Khu Trường Học Issaquah 
đều có một Cố vấn Y tế. Chương trình này, trước đây có sẵn ở cả bốn trường cấp 3 và trường cấp 2 Issaquah, được thành lập 
để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe tâmlý của học sinh. Tiến về phía trước, hy vọng sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng của tất cả học 
sinh trong Khu Trường Học Issaquah để học sinh được an toàn, khỏe mạnh và sẵn sàng học hỏi.

Tại sao Chương Trình Sức Khỏe Tâm Lý? 
Các nghiên cứu cho thấy các chương trình sức khỏe tâmlý tại trường học giúp loại bỏ các rào cản trong việc tiếp cận các dịch 
vụ sức khỏe tâmlý truyền thống cho học sinh. Học sinh sử dụng các Trung tâm Sức Khỏe Trường học có thể có ít vấn đề về 
kỷ luật hơn, thất bài lớp học và nghỉ học.

Những dịch vụ nào cho nhân viên 
tư vấn cung cấp?     
Tư vấn bí mật và xây dựng kỹ năng về nhiều chủ đề:
Phiền muộn
Sự lo ngại và lo lắng
Vấn đề về mối quan hệ
Gia đình quan tâm
Đau buồn và mất mát
Tiếp cận nguồn lực cộng đồng
Giới thiệu cho các tài nguyên cộng đồng khác cũng 
có sẵn nếu cần thiết. 

Ai là các nhân viên tư vấn? 
Tất cả các tư vấn sức khỏe tại trường của chúng ta đều có kinh nghiệm trong việc đánh giá và tư vấn sức khỏe tâmlý. Nếu 
cần thiết, các tư vấn viên có thể liên hệ các chuyên gia khác để tham khảo ý kiến, chẳng hạn như nhà tâm lý học trẻ em hoặc 
bác sĩ tâmlý. Vui lòng liên hệ với họ, để biết tên và thông tin liên hệ của nhân viên tư vấn tại trường con của quý vị, hãy truy 
cập trang này: https://www.issaquah.wednet.edu/family/cdvisoring-service/SBHC. 

Bất kỳ học sinh nào trong Khu Trường Học Issaquah đều có thể được giới thiệu đến một Cố vấn Sức Khỏe tại Trường. Các 
nhân viên sẽ ưu tiên học sinh có nhu cầu cao nhất. Học sinh gặp khủng hoảng, mà không có được dịch vụ sức khỏe tâmlý ở 
nơi khác do bảo hiểm, gia đình hoặc các rào cản giao thông sẽ được ưu tiên cao.

Dịch vụ này được thành lập cho học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ sức khỏe 
cảm xúc của học sinh và sự tham gia vào tư vấn sức khỏe ở trường được khuyến khích. Cố Vấn Sức Khỏe có thể giới thiệu 
cho tư vấn gia đình khi cần thiết. Điều này nên được quản lý trong một môi trường ngoại trú.

Giới thiệu được chấp nhận từ bất cứ ai có mối quan tâm về học sinh và có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với giáo 
viên, cố vấn học tập hoặc trung tâm tư vấn của học sinh. Cố Vấn Sức Khỏe dựa trên trường học được chỉ định cho trường 
học của học sinh của quý vị sẽ liên hệ với cá nhân được giới thiệu về các mối quan tâm. Tuy nhiên, dịch vụ này là tự nguyện 
và học sinh không bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ này.

Tư vấn viên bị ràng buộc bởi luật HIPAA và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào nếu không có học sinh (13 tuổi trở 
lên) hoặc phụ huynh / người giám hộ (12 tuổi trở xuống) đồng ý. Trong trường hợp chúng tôi cảm thấy một học sinh có nguy 
cơ nghiêm trọng gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác, hoặc trong trường hợp lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em, nhân viên 
nhà trường, phụ huynh và chính quyền, nếu thích hợp, sẽ tham dự.
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Nhờ một khoản tài trợ từ Tổ chức Trường học Issaquah, tất cả các trường học từ Học khu Issaquah đã nhận được những bộ 
dụng cụ để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện với học sinh, thảo luận hướng dẫn để xác nhận, đối phó lành mạnh, chia sẽ 
theo quy tắc và tự chăm sóc. Bộ dụng cụ này cũng có tài liệu để học sinh có thể viết thiệp hoặc thư hỗ trợ, tạp chí, đồ ăn nhẹ, 
loa để nghe nhạc, v.v ... Sẽ rất hữu ích khi có những tài nguyên này trong mỗi trường học khi mọi người cần.
                                                                                                                                                                                   Văn phòng can thiệp của sinh viên ISD.
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Chương Trình Song Ngữ 
Khu Trường Học Issaquah hiện có Chương trình Song Ngữ / Chương trình hòa nhập tiếng Tây Ban Nha tại Trường 
cấp 1 Clark và Issaquah Valley. Mỗi năm, một nhóm học sinh mẫu giáo sẽ được thêm vào khi học sinh năm trước 
lên cấp lớp. Chương trình Song Ngữ dạy học sinh  bằng hai ngôn ngữ. 

Điều này cho phép học sinh, qua một số năm học qua chương trình, trở nên 
thành thạo và biết chữ bằng cả hai ngôn ngữ, đạt được các tiêu chuẩn học tập 
cao trong các lĩnh vực chủ đề, và phát triển sự hiểu biết và kỹ năng đa văn hóa. 
Mục tiêu là để cân bằng số lượng học sinh trong mỗi lớp là người nói tiếng Anh 
bản địa với những người nói tiếng Tây Ban Nha bản địa. Cung cấp chương trình 
này được thực hiện vì sự hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ và sự chấp thuận của tiền 
thuế năm 2018. 

Tìm kiếm thông tin ứng dụng cho chương trình Song Ngữ như là một 
phần của đăng ký mẫu giáo. Nếu quý vị có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với 
DualLanguage@issaquah.wednet.edu hoặc truy cập trang web của chúng tôi 
https://www.issaquah.wednet.edu/academics/programs/DLIP.

Chúng tôi đang giúp tạo cho các em học tự lập và 
độc lập ở Mẫu Giáo. Dưới đây là một số cách quý vị 
có thể giúp đỡ tại nhà để giúp thúc đẩy sự độc lập 

cho con quý vị ở nhà:

- Bỏ và lấy đồ từ cặp táp của mình
- Treo và cởi áo khoác, giày dép, vv
- Tự cởi và mặc quần áo của mình

- Cho con quý vị làm việc nhà / trách nhiệm: 
đổ thùng rác, dọn giường, cho quần áo vào 

thùng giặt, quét sàn, đặt bàn, v.v.
- Khuyến khích con quý vị tự giải quyết vấn đề 
của mình (gọt bút chì, tìm đồ chơi bị thất lạc, 

dọn dẹp thức ăn hoặc đồ uống bị đổ, v.v.)
-Khuyến khích con quý vị tiếp tục cố gắng khi các 

em đã không thành công việc gì đó.

Giáo viên mẫu giáo ở Trường Apollo

Xây Dựng Sự Tự Lập 
Thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2019 từ 6:30 đến 8:00 tối Địa 
điểm - vui lòng kiểm tra trang mạng của Khu Trường Học 

Issaquah Tất cả phụ huynh và người chăm sóc học sinh mẫu 
giáo đến Khu Trường Học Issaquah đều được mời 

tham dự sự kiện này.

Thông tin sẽ bao gồm:
Chuẩn bị đi học mẫu giáo

Lịch trình ngày học
-Thông tin chung về lớp học

-Vận chuyển
-Chích ngừa

Chương trình giữ trẻ tại trường trước và sau giờ học
Sự kiện này được tổ chức cho các gia đình mới đến trường 
công lập Mỹ. Phiên dịch sẽ có sẵn bằng tiếng Quan Thoại, 
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn. Nếu quý vị cần phiên dịch 
bằng ngôn ngữ khác hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng 

liên hệ với Lorna Gilmour: gilmourl@issaquah.wednet.edu 
trước thứ ba, ngày 25 tháng 2. Có chỗ chơi cho các em và 

đồ ăn nhẹ được cung cấp.

Chào Mừng đến Trường Mẫu Giáo

6

Đọc với Rover 
Xây dựng kỹ năng đọc và sự tự tin bằng cách đọc to cho một con chó trị liệu được chứng nhận trong một môi trường chào 
đón. Đọc với Rover là một chương trình xóa mù chữ dựa vào cộng đồng làm việc với các trường học và thư viện trên khắp 
khu vực Seattle. Từ 4 tuổi trở lên với người lớn. Trẻ em 6 tuổi trở xuống phải có người lớn đi kèm.

Những chú chó tham gia chương trình Đọc với Rover giúp biến môi trường đọc sách thành một nơi không đe dọa, nơi trẻ em 
có thể đọc để giải trí! Không có nguy cơ xấu hổ khi trẻ em phát âm sai một từ, đọc với tốc độ chậm hoặc không hiểu ý nghĩa 
chính xác của câu.

Thứ Ba: 14 tháng 1, 11 tháng 2, 10 tháng 3, 6:00 - 7:00 tối / Thư viện Renton: 100 Mill Avenue South
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Trẻ em ở trường lớn lên không chỉ về mặt học hành mà còn về mặt xã hội và các em cần một nền tảng xã hội tích cực để trở 
thành tốt nhất cho bản thân. Mọi đứa trẻ đều cần khả năng cảm thấy phù hợp trước khi chúng có thể học tập. Đây là lý do 
tại sao Khu Trường Issaquah của chúng ta sử dụng Chương trình Bước Thứ Hai cho Việc Học Tập Cảm Xúc Xã Hội (gọi là SEL) 
từ mẫu giáo đến lớp chín. Chương trình này giúp nhà giáo dục thiết lập một ngôn ngữ chung giữa các học sinh để truyền đạt 
cảm xúc của các em, và giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để trở nên quan tâm, tự tin, có khả năng học hành và 
giải quyết vấn đề.

Tại sao điều này lại quan trọng?
Học sinh tham gia chương trình SEL có điểm trung bình cao hơn 11% so với các bạn khác 
• Học sinh tham gia chương trình SEL đạt điểm cao hơn về kiểm tra tiêu chuẩn 
• Học sinh tham gia các chương trình SEL ít tham gia vào hành vi nguy cơ cao gây cản trở việc học, chẳng hạn như bạo lực 
và sử dụng ma túy và rượu 
• Các trường dạy SEL có ít đình chỉ và đuổi học hơn và đi học tốt hơn 

Chương Trình Bước Thứ Hai là gì?
Bước Thứ Hai là một chương trình giúp biến các trường học thành môi trường học tập hỗ trợ, thành công được trang bị độc 
đáo để khuyến khích trẻ em phát triển mạnh. Không chỉ là một chương trình giảng dạy trên lớp, cách tiếp cận toàn diện của 
Bước Thứ Hai giúp tạo ra một xã hội đồng cảm hơn bằng cách cung cấp cho các chuyên gia giáo dục, gia đình và cộng đồng 
lớn hơn các công cụ để cho phép họ đóng vai trò tích cực trong sự phát triển và an toàn về mặt cảm xúc xã hội của trẻ em 
ngày nay.

Trong những năm học cấp 1, trẻ em sẽ được dạy:
Tự quản lý   Làm sao để bình tĩnh lại. Đầu tiên các em được yêu cầu dừng hoặc tạm dừng (giáo viên sử dụng tín hiệu tay), 
trẻ em cần đặt tên cho cảm giác của mình và các em được dạy để bình tĩnh lại bằng cách sử dụng số đếm hơi thở (1, 2, 3, 4, 
5) và tự nói chuyện tích cực (Tôi có thể làm điều đó!).

Các Kỹ Năng mối Quan Hệ  Trẻ em được yêu cầu làm mẫu cho các mối quan hệ lành mạnh, bằng cách bắt đầu với sự 
tích cực, hãy hỏi trẻ em: Điều gì diễn ra tốt đẹp? Con thích điều gì trong ngày của mình? Và bằng cách khen ngợi những điểm 
mạnh cụ thể: tôi thích cách con làm ... hoặc tôi đánh giá cao rằng con ... Nó rất quan trọng khi chia sẻ cảm xúc của quý vị. Hãy 
nhớ rằng trẻ em đang theo dõi quý vị mọi lúc. Các em đang nhìn vào cách quý vị xử lý xung đột. Làm mẫu những mối quan hệ 
tích cực và sẵn sàng xin lỗi, giải quyết vấn đề trước mặt con quý vị, đưa ra lựa chọn và tôn trọng mong muốn.

Ra quyết định có trách nhiệm  Con quý vị sẽ được dạy một phương pháp giải quyết vấn đề. Nói về vấn đề, mà không 
trách móc. Hãy nghĩ về các giải pháp, an toàn và tôn trọng. Khám phá hậu quả. Chuyện gì có thể xảy ra nếu. Chọn giải pháp 
tốt nhất, Thực hiện kế hoạch của quý vị.

Tự nhận thức  Con quý vị có thể cảm thấy mất kiểm soát với sự tức giận, phấn khích, thất vọng, buồn bã, v.v ... Yêu cầu 
các em nhận ra và gọi tên cảm xúc của mình. Mỗi người trải nghiệm 400-600 cảm xúc mỗi ngày. Điều này rất ổn để cảm nhận 
tất cả những cảm xúc đó, cố nuôi dưỡng một ngôi nhà nơi con quý vị cảm thấy an toàn khi nói về cảm xúc của chúng. Và mô 
hình và chia sẻ với họ các công cụ / từ ngữ để đối phó với những cảm xúc lớn.

Nhận thức xã hội   Trẻ em được yêu cầu xác định một cảm xúc khác, hiểu quan điểm của mình, nghĩ xem người khác có 
thể cảm thấy như thế nào và nghĩ quý vị có thể giúp đỡ như thế nào.

Giáo viên có các tài liệu tuyệt vời từ chương trình Bước Thứ Hai. Hỏi con 
quý vị về các áp phích mà giáo viên của các em có trong lớp học của chúng. 
Và để tìm thêm thông tin, hãy truy cập https://www.secondstep.org/.

“Giáo dục tâm trí mà không giáo dục 
  trái tim thì không phải là giáo dục.” 

                                               -Aristotle

Tâm Trí và Trái Tim 
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Nhiều khu trường học ở Washington như Issaquah đã tự nguyện thực hiện một cuộc khảo sát ẩn danh cho các học sinh lớp 
6, 8, 10 và 12 cứ sau hai năm. Cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi liên quan đến lo lắng, tự tử, bắt nạt trên mạng và một loạt 
các chủ đề y tế. Mọi người đều có quyền truy cập vào kết quả và kết quả này được các trường học sử dụng, các cộng đồng 
và các cơ quan nhà nước sử dụng để lập kế hoạch cho các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên của chúng ta và giảm thiểu 
rủi ro của chúng. Đồ họa sau đây là một phần của Diễn Đàn Hành Động vì Giới trẻ về kết quả Khảo sát Sức Khoẻ của thanh 
Thiếu Niên năm 2018 được cung cấp bởi tổ chức Influence the Choice và tổ chức Issaquah Schools Foundation.

Để xem tất cả dữ liệu cho tất cả các trường cấp 2 và trường cấp 3 ở Khu Trường Học Issaquah, hãy truy cập trang này:
https://www.influencethechoice.org/healthy-youth-survey-data.html
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Dữ liệu khảo sát Sức Khoẻ của thanh Thiếu Niên 
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SỨC KHỎE TÂM LÝ:  SỰ LO LẮNG 
Thường xuyên như thế 
nào trong hai tuần qua 
bạn có bị làm phiền bởi 
cảm thấy căng thẳng, lo 
lắng, hoặc dễ cáu kỉnh, 
bực mình?

Tỷ lệ học sinh trả lời 
trên "bất cứ ngày nào":

n/a
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Nữ giới      Nam giới

Compared to WA state…
• ISD 8th graders report lower rates of this definition of anxiety: Female -4%, Male -6%
• ISD 10th and 12th graders report higher rates of this form of anxiety:

• 10th: Female +1%, Male +8%
• 12th: Female +3%, Male +5%

!
!

Lớp 8

SỨC KHỎE TÂM LÝ: TỰ TỬ

• Bạn đã bao giờ
nghiêm túc
xem xét việc tự tử
chưa?

• Bạn đã lên
kế hoạch về cách
bạn sẽ tự tử
chưa?

• Bạn đã thực
sự thử bao nhiêu
lần tự tử?

Trong suốt 12 
tháng qua:
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Xem xét 
Kế hoạch 
Sự thử

Compared to WA state…
• ISD students reported lower rates of considering, planning, and attempting suicide (during the

past 12 months) across all grades
!
THỨ SỬ DỤNG: 30 NGÀY QUA
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Rượu

Cần sa

Thuốc lá điện tử

Trong 30 ngày qua, bạn đã [sử dụng những thứ sau đây] bao nhiêu ngày? 
Tỷ lệ phần trăm học sinh trả lời hơn 1 ngày:

• Alcohol use has decreased slightly across all grades since 2016 and is less than WA state in 6th, 8th, and 10th grade
• Marijuana use is down among ISD 12th graders since 2016 (-7%)
• Marijuana use is lower in ISD than WA state across grades; most notably 12th graders (-10%)

• E-cig/vape pen use in ISD is rising overall, with 10th and 12th graders seeing the highest increase since 2016 (+9%)
• 12th grade alcohol use is higher in ISD than WA state (+9)

!
!
!
!
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Khả năng nói không là một kỹ năng sống quan trọng, nhưng là một kỹ năng rất khó phát triển. Đặc biệt là đối với thanh 
thiếu niên, các em muốn được thích. Xây dựng khả năng phục hồi mà trẻ em cần để có thể khẳng định ranh giới của mình 
và nói "Không" khi cần, sẽ giúp các em chuẩn bị. Người lớn như chúng ta có xu hướng nhấn mạnh rằng trẻ em nên "chỉ nói 
không" với bất cứ điều gì mà nó không tốt cho các em. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho các em khả năng 
kiên cường? Mô hình bảy khả năng phục hồi của bảy "C" lần đầu tiên được xuất bản bởi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ vào năm 
2006. Mỗi mô hình C là một yếu tố quan trọng mà phụ huynh, trường học, cộng đồng, chương trình thanh thiếu niên và các 
chuyên gia có thể hỗ trợ trong thanh thiếu niên. Các C đều có liên quan đến nhau - tạo thành gần như một mạng lưới các 
chiến lược xây dựng khả năng phục hồi. Dưới đây là một số câu hỏi để tự hỏi về từng "C".

Năng lực (Competence)
-Tôi có giúp con tôi tập trung vào điểm mạnh của nó và xây dựng trên những điểm này không?
-Tôi có nhận thấy những gì con tôi  làm tốt hay tôi tập trung vào những sai lầm của nó?
- Khi tôi cần chỉ ra một sai lầm, tôi rõ ràng và tập trung hay tôi giao tiếp rằng tôi tin rằng con tôi  luôn làm sai?
- Tôi có thể giúp con tôi mấy nhận ra những gì nó đã làm cho bảng thân nó không?
- Nếu tôi có nhiều hơn một đứa con, tôi có nhận ra năng lực của từng đứa mà không so sánh với anh chị em nó không?

Sự Tự Tin (Confidence)
-Tôi có thấy điều tốt nhất ở con tôi để  nó có thể nhìn thấy điều tốt nhất ở bản thân nó không?
-Tôi có thể giúp con tôi ấy nhận ra những gì nó đã làm đúng hay tốt không?
-Tôi có đối xử với con tôi như một đứa trẻ không có khả năng hoặc là một đứa trẻ đang học cách điều hướng thế giới của mình?
-Tôi có khen ngợi con tôi một cách trung thực về những thành tích cụ thể hay tôi có khen ngợi lan tỏa đến mức nó không
  có vẻ xác thực?
-Tôi có vô tình thúc đẩy con tôi đảm nhận nhiều hơn nó có thể xử lý một cách thực tế, khiến con tôi vấp ngã và mất tự tin?

Kết Nối (Connection)
- Chúng ta có xây dựng ý thức về an toàn thân thể và an ninh cảm xúc trong nhà không?
- Con tôi có biết rằng tôi hoàn toàn yêu thương nó điên cuồn lắm không?
- Tôi có hiểu rằng những thách thức mà con tôi sẽ đưa tôi đi trên con đường tự lập là những giai đoạn phát triển bình thường
   hay tôi sẽ tự mình thực hiện chúng để mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị tổn hại?
- Tôi có cho phép con tôi có và thể hiện tất cả các loại cảm xúc hay tôi kìm nén cảm xúc khó chịu?
- Không biết con tôi có học được rằng khi cần người khác để hỗ trợ tình cảm trong thời điểm khó khăn là hữu ích hay đáng
   xấu hổ?
-Chúng ta có một trung tâm truyền hình và giải trí ở hầu hết các phòng hay chúng tôi tạo ra một không gian chung nơi gia
  đình chúng tôi chia sẻ thời gian với nhau không?
- Tôi có khuyến khích con tôi tự hào về các nhóm dân tộc, tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau mà chúng ta thuộc về không?
- Tôi có bảo vệ bạn bè và hàng xóm của tôi không, như tôi hy vọng họ sẽ bảo vệ tôi?

Tính Cách (Character)
-Tôi có giúp con tôi hiểu hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác theo cách tốt và xấu như thế nào không?
-Tôi có cho phép con tôi ấy làm rõ giá trị của nó không?
-Tôi có đánh giá con tôi ấy rõ ràng đến mức tôi mô hình hóa tầm quan trọng của việc chăm sóc người khác?
-Tôi có thể chứng minh tầm quan trọng của cộng đồng?
-Tôi có cẩn thận để tránh những tuyên bố hay khuôn mẫu phân biệt chủng tộc, dân tộc hay thù hận không?

Sự Đóng Góp (Contribution)
-Tôi có liên lạc với con tôi (ở độ tuổi phù hợp, tất nhiên) rằng nhiều người trên thế giới không có nhiều liên hệ với con người,
  tiền bạc, tự do và an ninh như họ cần?
-Tôi có dạy giá trị quan trọng của việc phục vụ người khác không?
-Tôi có mô hình hào phóng với thời gian và tiền bạc của mình không?
-Tôi có nói rõ với con tôi rằng tôi tin nó có thể cải thiện thế giới?
-Tôi có tạo cơ hội cho mỗi đứa trẻ đóng góp theo cách nào đó không?
-Tôi có tìm kiếm vòng tròn của con tôi cho những người lớn khác có thể đóng vai trò là người mẫu đóng góp cho cộng đồng
  của họ và thế giới không? Tôi có sử dụng những người lớn này làm ví dụ để khuyến khích con tôi trở thành người tốt nhất
  có thể không?

Nói KHÔNG
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Sự Sao Lại (Copying)
-Tôi có thể giúp con tôi hiểu sự khác biệt giữa một cuộc khủng hoảng thực sự và một cái gì đó chỉ cảm thấy như một trường 
hợp khẩn cấp?
-Tôi có làm mô hình chiến lược tích cực thường xuyên không?
-Tôi có hướng dẫn con tôi phát triển các chiến lược đối phó tích cực, hiệu quả không?
-Tôi có tin rằng việc nói với con tôi về việc chỉ cần "ngưng lại" những hành vi tiêu cực sẽ giúp ích gì không?
-Nếu con tôi tham gia vào các hành vi tiêu cực, tôi có lên án nó không? Tôi có nhận ra rằng tôi chỉ có thể làm tăng cảm giác 
xấu hổ của con tôi và do đó đẩy nó đến sự tiêu cực hơn?
-Tôi có mô hình hóa phản ứng mà đôi khi điều tốt nhất để làm là bảo tồn năng lượng và từ bỏ niềm tin rằng tôi có thể giải 
quyết mọi vấn đề?
-Tôi có thể mô hình hóa tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể chúng ta thông qua tập thể dục, dinh dưỡng tốt và ngủ đủ 
giấc? Tôi có mô hình kỹ thuật thư giãn?
-Tôi có tạo ra một môi trường gia đình trong đó nói chuyện, lắng nghe và chia sẻ là an toàn, thoải mái và hiệu quả không?

Điều Khiển (Control)
-Tôi có giúp con tôi hiểu rằng các sự kiện trong cuộc sống không hoàn toàn ngẫu nhiên và hầu hết mọi thứ xảy ra là kết quả 
trực tiếp của hành động và lựa chọn của ai đó?
- Mặt khác, tôi có giúp con tôi hiểu rằng nó không phải chịu trách nhiệm cho nhiều hoàn cảnh tồi tệ trong cuộc sống của nó 
(chẳng hạn như cha mẹ ly thân hoặc ly dị)?
-Tôi có thể giúp con tôi nghĩ về tương lai, nhưng hãy thực hiện từng bước một?
-Tôi có giúp con tôi hiểu rằng không ai có thể kiểm soát mọi hoàn cảnh, nhưng mọi người đều có thể thay đổi tỷ lệ cược bằng 
cách chọn các hành vi tích cực hoặc bảo vệ?
-Tôi có hiểu rằng kỷ luật là về giảng dạy, không trừng phạt hay kiểm soát? Tôi có sử dụng kỷ luật như một phương tiện để 
giúp con tôi hiểu rằng hành động của mình tạo ra những hậu quả nhất định không?
-Tôi có thưởng phần thưởng thể hiện trách nhiệm với các đặc quyền gia tăng không?

Văn bản của Kenneth Ginsburg, M.D., M.S. Ed: Fosteringresilinece.com.

Nhà An Toàn cho Thiếu Niên 
Hoàn thành danh sách kiểm tra này để xem qúy có thể làm thế 

nào để nhà của quý vị an toàn cho thiêu niên bằng mỗi danh mục sau đây.

SỬ DỤNG INTERNET
[     ] Thường xuyên kiểm tra các trang mạng xã hội của con 
quý vị (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) 
[     ] Theo dõi việc sử dụng điện thoại di động của con quý vị, 
bao gồm nhắn tin, hình ảnh và ứng dụng.
[     ] Yêu cầu con quý vị đưa mật khẩu của chúng về điện thoại 
di động, các trang mạng xã hội và ứng dụng (không chỉ là 
những người bạn và những người theo dõi trên mạng) để quý 
vị có thể thực sự giám sát việc sử dụng.
[     ] Đảm bảo sử dụng trực tuyến (internet) tại các chổ dể thấy 
trong nhà bạn, nếu có thể, vì vậy việc sử dụng Internet có thể 
được giám sát tốt hơn.
[     ] Không cho phép điện thoại di động trong phòng ngủ. 

CÁC BỮA TIỆC DÀNH CHO TUỔI THIẾU NIÊN
[     ] Đặt quy tắc rõ ràng trước thời hạn, chẳng hạn như không có 
rượu, thuốc lá hoặc các loại thuốc khác.
[     ] Giữ bữa tiệc trong khu vực dễ 
theo dõi của ngôi nhà và kiểm tra 
thường xuyên không phô trương.
[     ] Nếu con quý vị đang tham dự một 
bữa tiệc, đừng ngại gọi / và hoặc dừng 
qua để hỏi thăm với các cha mẹ.
[     ] Be sure Hãy chắc chắn rằng con 
quý vị biết rằng chúng có thể gọi cho 
quý vị bất cứ lúc nào để được đón 
nếu chúng ở trong một bữa tiệc mà không cảm thấy an toàn. 

RƯỢU
[     ] Theo dõi bất kỳ đồ uống có cồn nào trong tủ lạnh của quý vị.
[     ] Giữ rượu khác trong tủ khóa hoặc sử dụng khóa chai.
[     ]  Nói chuyện với bạn bè và người thân về việc làm tương tự.

THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN VÀ THUỐC KÊ ĐƠN 
[     ] Chỉ mua các loại thuốc quý vị cần (tốt nhất là với số 
lượng hạn chế) và theo dõi những gì quý vị sử dụng.
[     ] Làm sạch tủ thuốc của quý vị thường xuyên và mang 
thuốc không sử dụng và / hoặc lỗi thời vào hộp thả gần qúy vị. 
[     ] Khóa thuốc khi có thể.
[     ] Nói chuyện với bạn bè và người thân về việc làm tương tự.

SÚNG 
[     ] Đảm bảo tất cả các loại súng được lưu trữ không tải trong 
két an toàn và / hoặc có khóa kích hoạt, tách biệt với đạn dược, 
ở một vị trí an toàn.
[     ] Giữ chìa khoá và mật mã bên quý vị.
[     ] Nói chuyện với bạn bè và người thân về việc làm tương tự.

CHẤT TẨY RỬA GIA DỤNG THÔNG THƯỜNG, CHẤT 
ĐỘC VÀ VẬT SẮC NHỌN
[     ] Giám sát nội dung của tủ bếp, nhà để xe, văn phòng 
hoặc bất cứ nơi nào trong nhà nơi cất giữ chất tẩy rửa, dung 
môi và bình xịt. Theo dõi số lượng.
[     ] Theo dõi các phần chia sẻ của các ứng dụng khác như 
dao cạo râu, x-acto hoặc dao tiện ích, dao bỏ túi và ống tiêm.
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Viết bởi ALEENA HARIS
Học sinh tại Trường Cấp 3 Skyline 

Trường mầm non và mẫu giáo chuẩn bị cho chúng em đi học trường cấp 1, nhưng không có nhiều chuẩn bị cho chúng 
em vào trường cấp 2 và trường cấp 3. Không có nhiều chuẩn bị cho chúng em để cạnh tranh liên tục là tốt nhất bao 
quanh chúng em sau mỗi bài tập, dự án và kiểm tra. Không có nhiều sự chuẩn bị cho chúng em để xem những người 
bạn mà chúng em lớn lên biến thành người lạ. Không có nhiều chuẩn bị cho chúng em để cân bằng điểm số, ngoại 
khóa, công việc, sở thích và các mối quan hệ cùng một lúc.

Trong suốt trường cấp 3, không có nhiều hệ thống hỗ trợ của chúng em kiên định. Lịch trình thay đổi, bạn bè tốt 
nghiệp, và mọi người thay đổi. Tìm kiếm sự ổn định trong một môi trường có nhịp độ nhanh như vậy là khó khăn, 
nhưng em đã nhận ra rằng một điều luôn luôn ở đó với em là gia đình. Ba mẹ em luôn quan tâm đến em và em thông 
báo tình huống của em với ba mẹ cho đến khi họ hiểu cảm giác của em như thế nào đã giúp em vượt qua rất nhiều 
thời điểm khó khăn.  Em hy vọng có thể cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về những gì chúng em khi học sinh trải qua 
ở trường trung học để giúp cung cấp cho cha mẹ một viễn cảnh về cuộc sống của chúng em.

Một ngày học bắt đầu khi chúng em bước vào 
lớp và chìm đắm trong cuộc trò chuyện về bài 
tập và công việc. Chúng em đã có bài tập về nhà 
chưa? Khi nào mà đến hạn? Bạn làm bài kiểm 
tra cuối cùng như thế nào? Em nghe có bạn 
nhận được 98 điểm. Sự so sánh liên tục với các 
học sinh khác và hiệu suất có thể nhanh chóng 
biến thành lời nhắc nhở rằng chúng em không 
đủ tốt hoặc chúng em cần phải làm tốt hơn. Về 
nhà và được ba mẹ hỏi những câu hỏi tương tự 
chỉ làm trầm trọng thêm sự căng thẳng đặt lên 
chúng em. Thay vào đó, chúng em tìm kiếm một 
hệ thống hỗ trợ tại nhà sẽ cung cấp cho chúng 
em các giải pháp cho những thách thức chúng 
em gặp phải ở trường và một cái nhìn hiểu biết 
hơn về các điểm mạnh và điểm yếu giáo dục của 
chúng em.

Ngoài việc học hành, chúng em gặp những người từ các nhóm bạn khác nhau ở trường và chúng hóa ra là những 
người có ảnh hưởng đến chúng em nhiều nhất. Có những bạn trẻ với những giá trị khác nhau từ chúng em và những 
bạn trẻ đưa ra quyết định mà chúng em không đồng ý. Rất nhiều lần ở trường cấp 3 được cha mẹ và những người lớn 
khác nói với chúng em rằng "hãy nói không" khi bị áp lực bởi những người khác đưa ra quyết định không tốt, nhưng 
những người gây áp lực cho chúng em không phải là những học sinh khác--đó chính là bản thân chúng em . Chúng 
em thấy các học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội và đưa ra những lựa chọn mà chúng em biết là sai, nhưng khi 
chúng em thấy họ hành động như họ thì hoàn toàn ổn, chúng tôi bắt đầu xem xét những điều chúng em sẽ có trước đó.

Chúng em cần rất nhiều thời gian để thoải mái với bản thân và cảm thấy tự tin vào quyết định của mình, nhưng cách 
cha mẹ tương tác và giao tiếp với chúng em có thể giúp chúng em đi đến điểm này nhanh hơn.  Em nghĩ điều quan 
trọng nhất đối với chúng em là phải biết rằng cha mẹ chúng em tin tưởng chúng em và họ luôn luôn ở đó vì chúng em.

Chúng em đảm bảo sẽ làm sai vài lần trong khi chúng em trải qua tất cả các bài kiểm tra mà trường cấp 3 đưa chúng 
em vượt qua, nhưng cho đến khi chúng em có thể nói chuyện với cha mẹ để tìm giải pháp, chúng em sẽ tiếp tục làm 
như vậy sai lầm. Nghe những điều tương tự như Hồi Khi tôi lớn lên, hay, đây là lúc quan trọng, hãy tập trung vào điểm 
số của bạn. Mặt khác, những từ hiểu biết và trấn an nhiều hơn sẽ giúp chúng em tìm kiếm một giải pháp có thể giúp 
tạo dựng niềm tin và chúng em có thể quay lại và nói về những tình huống khác.

Em hoàn toàn hiểu rằng các cha mẹ sẽ luôn có ý định tốt nhất cho chúng em, và điều này không phải nói rằng ba mẹ 
em hay bất cứ ba mẹ của ai không tốt cả nếu như họ đã làm điều gì đó mà em đề cập. Đặc biệt đối với các bậc cha 
mẹ đến từ các nền văn hóa khác nhau như của em, em biết rằng có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng em 
hiện tại rất khó hiểu và em nghĩ rằng có thể tin tưởng và giao tiếp với nhau cũng cần rất nhiều sự luyện tập và nỗ lực 
cả từ hai phía.

Cạnh Tranh Liên Tục 
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TRƯỜNG CẤP 1
TẤT CẢ TRƯỜNG CẤP 1
1 tháng 1: Kỳ Nghĩ Mùa Đông, Nghỉ Học
18 tháng 1: Lễ Martin Luther King Jr., Nghỉ học
25 tháng 1: Ngày giáo viên làm việc, Nghỉ học
15 tháng 2: Ngày Lễ Tổng Thống, Nghỉ học
16-19 tháng 2: Kỳ Kghĩ Mùa Đông Lần Thứ 2, 
Nghỉ Học

Apollo 
8 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng thử vai
17 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
24 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng tập dợt
25 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng buổi tối
3-7 tháng 2: Ăn trưa cho Break Food Drive
5 tháng 2: Trái tim khỏe mạnh với cô Henry
17-21 tháng 2: Kỳ nghỉ mùa Đông
28 tháng 2: Sự kiện gây quỹ trại hè lớp 5
13 tháng 3: Đêm đa văn hóa
14 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ

Briarwood
10, 24 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
13 tháng 1: Tình Nguyện Viên PTSA họp
14 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
17 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng thử vai
22 tháng 1:  Màn trình diễn đa dạng tập dợt
24 tháng 1:  Màn trình diễn đa dạng tập dợt
29 tháng 1:  Màn trình diễn đa dạng tập dợt
31 tháng 1:  Màn trình diễn đa dạng 
7, 28 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
24 tháng 2: Tình Nguyện Viên PTSA họp
28 tháng 2: Đêm khiêu vũ gia đình
6 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
9-12 tháng 3: Nhà hát Thiếu nhi Missoula thử vai 
và tập dợt
13 tháng 3:  Nhà hát Thiếu nhi Missoula biểu diễn
16 tháng 3: Tình Nguyện Viên PTSA họp, 6:30PM 
tại thư viện Briarwood 
24 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo

Cascade Ridge 
J6 tháng 1, 8:30 a. m.: New Family Breakfast
9 tháng 1: Tình Nguyện Viên PTSA họp
10 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
10 tháng 1, 9:15 am: Nói chuyện với Tia 
13 tháng 1: Người đọc háo hức bắt đầu
14 tháng 1: Thi về địa lý
14 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
15-16 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng tập dợt
16 tháng 1: Ngày chụp hình cả lớp
21 tháng 1: Màn trình diễn đa dạng 
30 tháng 1: S.T.E.A.M. Night 
3, 4 và 6 tháng 2: Thi Đánh Vần
4 tháng 2: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
7 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
9 tháng 2: Chương trình Háo hức đọc sách kết thúc
6 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
2 tháng 3: Hội đồng Site, 4pm
11 tháng 3, 5:30pm: Tất cả các lễ hội hợp xướng
12 tháng 3: Tiệc trưa đánh giá cao nhân viên
19 tháng 3, 6:00 chiều Hội chợ khoa học
24 tháng 3, 6:30 chiều: Buổi hòa nhạc âm 
nhạc lớp 4

Challenger 
9, 10, 16, 17 tháng 1: Thi đánh vần nhiều vòng
24 tháng 1: Lễ hội văn hóa
8 tháng 1, 6pm: Thi đánh vần Spelling Bee
8 tháng 2: Thi đánh vần Spelling Bee
4 tháng 3: Độc giả háo hức, ngày đầu tiên
8 tháng 3, 15, 22, 29: Đọc háo hức, vẽ tranh
31tháng 3: Ngày cuối cùng của người đọc háo hức

Clark 
10 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
13 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
17 tháng 1, 9:30 am: Cà phê với Christy
 (hiệu trưởng)
17 tháng 1: Giải lao với học sinh
28 tháng 1 - 7 tháng 2: Ăn trưa cho giờ nghỉ
7 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
28 tháng 2: Giải lao với trẻ em
6 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
9 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
16 tháng 3, 9:30 am: Cà phê với Christy 20 tháng 
3: Giải lao với trẻ em

Cougar Ridge
8 tháng 1: Hội đồng sinh viên
8, 22 tháng 1: Câu lạc bộ cờ vua
29-30 tháng 1, 5:00pm: Đánh vần Spelling Bee
5 tháng 2: Hội đồng sinh viên
5 tháng 2: Câu lạc bộ cờ vua
7 tháng 2, 6:00 chiều: Lễ mừng Lunar New Year
12 tháng 2, 6:30 pm: Hội chợ nghệ thuật và suy tư
4 tháng 3: Hội đồng sinh viên
13 tháng 3: Đấu giá tại Cougar Ridge

Creekside 
24 tháng 1, 6:00pm: Đêm phim gia đình
6 tháng 2, 5:30pm: Đêm văn hóa
13 tháng 2, 7:00pm: Cuộc họp PTSA
26 tháng 3, 5:30pm: Đêm STEM gia đình

Discovery
3 tháng 1 - 7 tháng 2: Chương trình Người Đọc 
háo hức
28 tháng 1, 6:30 chiều: Họp hội đồng PTSA
3 tháng 2: Spelling Bee, Lớp 1, 2, 3
4 tháng 2: Spelling Bee, Lớp 4, 5
31 tháng 3: Họp hội đồng PTSA

Endeavor 
Jan. 10: Popcorn Friday
10 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
10 tháng 1: Chương trình Người Đọc háo hức
13 tháng 1: Cuộc họp "trẻ em tử tế"
7 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
12 tháng 2: Đêm văn hóa
6 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
6 tháng 3, 20: Hội chợ khoa học
26 tháng 3: Đêm Bingo
11 tháng 3: Cuộc họp "trẻ em tử tế"

Grand Ridge
10 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
13 tháng 1: Spelling Bee, Lớp 1
14 tháng 1: Spelling Bee, Lớp 3
14 tháng 1: Lễ tân Reflections của quận
14 tháng 1: Spelling Bee, lớp 4
15 tháng 1: Java với Jill (hiệu trưởng)
15 tháng 1: Phim sau giờ học
15 tháng 1: Spelling Bee, lớp 5
16 tháng 1, 23, 30: Câu lạc bộ văn hóa
20 tháng 1: Chương trình show Tài năng
29 tháng 1: Phim sau giờ học
31 tháng 1: Giải lao chàng trai Grizzly
5 tháng 2: Đêm thông tin mẫu giáo
6 tháng 2, 13, 27: Câu lạc bộ văn hóa
6 tháng 2: Hòa nhạc lớp 5
7 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
12 tháng 2: Phim sau giờ học
27 tháng 2: Hoán đổi sách
28 tháng 2: Những chàng trai Grizzly
5 tháng 3, 12, 19: Câu lạc bộ văn hóa

6 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
11 tháng 3: Phim sau giờ học
12 tháng 3: Hòa nhạc lớp 2
18 tháng 3: Hội chợ khoa học
25 tháng 3: Phim sau giờ học
26 tháng 3: Hòa nhạc lớp 4
27 tháng 3: Những chàng trai Grizzly

Issaquah Valley 
24 tháng 1: Spelling Bee Lớp 2 và 3
29 tháng 1, 5:00 pm: Spelling Bee Lớp 4 và 5
29 tháng 1, 7:15 pm: Giải vô địch đánh vần
4 tháng 2: Thông tin phụ huynh về cuộc phiêu 
lưu toán học
7 tháng 2: Đêm Bingo
5 tháng 3: Chương trình Variety Show
14 tháng 3: Sự kiện gây quỹ / Đêm dành cho 
phụ huynh
23 tháng 3: Huấn luyện Tình nguyện viên Phiêu 
lưu Toán học
27 tháng 3: Huấn luyện Tình nguyện Phiêu lưu 
Toán học

Maple Hills 
9 tháng 1: Đại hội thành viên PTA
9 tháng 1: Câu lạc bộ Eagle Reader
10 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
Ngày 22 tháng 1, 1:30 chiều: Buổi thử giọng
24 tháng 1: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
29 tháng 1: Diễn tập Variety Show 
4 tháng 2: Trường mẫu giáo - Định hướng gia 
đình mới
6 tháng 2: Câu lạc bộ Eagle Reader
27 tháng 2: Diễn đàn chuyển tiếp lớp năm
27 tháng 2: Chụp hình mùa xuân
28 tháng 2: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ 
4, 5 tháng 3: Hội chợ khoa học
6 tháng 3: Đêm kỹ thuật gia đình
12 tháng 3: Câu lạc bộ Eagle Reader
12 tháng 3: Đêm Maywood lớp năm
13 tháng 3: Ngày hội Câu lạc bộ / Niên giám
20 tháng 3: Sự kiện gây quỹ 80 Đêm Prom Prom
24 tháng 3: Chuyến thăm của tác giả
27 tháng 3: Thứ sáu trường bán bắp rang bơ

Newcastle
31 tháng 1: Trò chuyện về cà phê với Tiến sĩ 
Wood
10 tháng 2: Sự kiện ParentWiser
12 đến 14 tháng 2: Trại lớp 5
25 tháng 3: Sự kiện ParentWiser
27 tháng 3: Cà phê nói chuyện với Tiến sĩ Wood

Sunny Hills
14 tháng 1, 6:00 pm: Hòa nhạc hợp xướng
30 tháng 1, 6:00 pm: Nhạc kịch lớp 5
31 tháng 1: Cuộc họp PTSA
6 tháng 2: Chơi Bingos và ăn Brownies

Sunset
10 tháng 1: Gia đình tại Recess
30 tháng 1: Hội chợ đa văn hóa
31 tháng 1: Độc giả háo hức
7 tháng 2: Gia đình tại Recess
28 tháng 2: Độc giả háo hức
2, 5, 6 tháng 3: Chương trình tài năng 
talent show
6 tháng 3: Gia đình tại Recess
31 tháng 3: Độc giả háo hức
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TRƯỜNG CẤP 2 VÀ CẤP 3
Beaver Lake Middle School  
30 tháng 1: Ban nhạc Jazz Eastshore

Issaquah Middle School
13 đến 17 tháng 1: Tuần Lễ We Rise Above
13, 14, 15 tháng 1: Chơi thử giọng sau giờ học
16 tháng 1: Ngày ôn hòa và ngày quốc tịch tốt
16 tháng 1: Chơi Dance Call After School
21 tháng 1: Chơi các buổi tập sau giờ học
21 tháng 1 - 3 tháng 2: Clash of Lon Quyên Góp 
Thực Phẩm
24 tháng 1: Trường tụ tập vào buổi chiều
31 tháng 1: Ngày tinh thần
31 tháng 1: Lễ kỷ niệm MVP vào bữa trưa
7 tháng 2: Ngày hội nghề nghiệp
28 tháng 2: Ngày tinh thần
28 tháng 2: Lễ kỷ niệm MVP vào bữa trưa
2-6 tháng 3: Chúng tôi là Tuần im lặng
7 tháng 3, 6:30 chiều: Nhà mở nhạc
12 tháng 3, 6:30 chiều: Hòa nhạc hợp xướng
17 tháng 3, 6:30 chiều: Hòa nhạc Dàn nhạc
19 tháng 3, 6:30 chiều: Buổi hòa nhạc
27 tháng 3: Ngày tinh thần
27 tháng 3: Lễ kỷ niệm MVP vào bữa trưa

Maywood Middle School
25 tháng 1: Solo & ráp
6 tháng 2: Hòa nhạc mùa đông
23 tháng 2: Thực Hiện Wintergrass
19 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo

11 tháng 3: Liên hoan dàn nhạc Orchestra
19 tháng 3: Liên hoan dàn nhạc II Orchestra

Pacific Cascade Middle School 
14 tháng 1: Chụp Ảnh lớp 8
29 tháng 1: Ban nhạc Jazz: Liên hoan nhạc Jazz 
Eastshore League
7 tháng 3: Lễ hội Solo & Consemble
13 tháng 3: Liên hoan nhạc hội bang Western 
Washington
19 tháng 3: Hòa nhạc Dàn nhạc Orchestra Học Kỳ 2
26 tháng 3: Hòa nhạc mùa xuân
31 tháng 3: Ban nhạc nâng cao: Liên hoan ban 
nhạc Eastshore League

Pine Lake Middle School 
16 tháng 1: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
11 tháng 2: Lễ hội cao nguyên hợp xướng
13 tháng 2: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
2 tháng 3: Hòa nhạc Orchestra dàn nhạc, Lớp 
6, 7, 8
7 tháng 3: Lễ hội Solo & Ensemble
11 tháng 3, 10:30 sáng: PTSA họp
12 tháng 3: Tổ chức buổi ăn trưa cho thầy cô giáo
16 tháng 3: Hội nghị thăm viếng lớp 5

Skyline High School
J29 tháng 1: Tìm đúng trường Cao đẳng
3, 5, 10, 12, 24, 26 tháng 2: Khóa luyện thi SAT
25 tháng 2: Khóa dự bị ACT

3, 5, 10, 12 tháng 3, 4:30 chiều: Khóa học dự bị ACT
3 tháng 3, 7:00 tối: Quản lý Căng thẳng & Thành tích
21 tháng 3, 28: Mock SAT
31 tháng 3: Thư hỗ trợ tài chính

Issaquah High School
8 tháng 1: Bữa ăn sáng cho thầy cô giáo
8 tháng 1, 9:30 sáng: Các cuộc họp kết nối gia đình
10 tháng 1: Ngày cuối cùng cho Quảng cáo Senior
14 tháng 1: gia đình mới Ambassadors’ Mixer
22 tháng 1: Sự kiện dành cho phụ huynh
29 tháng 1:  gia đình mới Cà phê với Hiệu trưởng
3 tháng 2: Hội thảo Một tình yêu
8 tháng 2: Ban nhạc thường niên & Jazz, đu 
quay ở Vienna
11 tháng 2: gia đình mới Ambassadors’ Mixer
27 tháng 2: Kiểm tra thực hành SAT hoặc ACT
17 tháng 3: gia đình mới Ambassadors’ Mixer
25 tháng 3: Bữa ăn sáng cho thầy cô giáo

Liberty High School
15 tháng 1: Lịch trình đặt hàng Yearbook 
hết hạn
15 tháng 1, 7:00 tối: Đêm thông tin cộng 
đồng Levy 2020
25 tháng 1: Lễ hội Solo & Consemble
4 tháng 2: Đêm nhạc Jazz cho LHS và MMS
27 tháng 2: Tất cả các buổi hòa nhạc
12 tháng 3: Liên hoan nhạc giao hưởng đến 
lễ hội ban nhạc Eastshore

Những Lựa Chọn An Toàn Hơn 
Trong tháng hai, tất cả các trường cấp 3 của Khu Trường Học của 
chúng ta sẽ có các hội đồng riêng về việc đưa ra các lựa chọn 
an toàn hơn trong các mối quan hệ của họ. Tổ chức Issaquah 
Schools Foundation đang chi trả toàn bộ chi phí cho các hội đồng 
này do một trong những người có ảnh hưởng hàng đầu thế giới 
và các nhà lãnh đạo tư tưởng về chủ đề của giới trẻ, sự tôn trọng 
và đồng ý ngày nay, ông Mike Domitrz.

Ông Mike sẽ nói chuyện với từng cấp lớp về tấn công tình dục và 
làm thế nào để có được sự đồng ý trước khi tiếp cận mối liên hệ 
thể xác với ai đó. (www.centerforrespect.com.)

Hơn 90% học sịnh nói rằng các em có nhiều khả năng thực hiện 
các hành động sau đây sau khi trải nghiệm chương trình của ông 
Mike:
-Hỏi trước khi lối kéo vào sự thân mật.
-Can thiệp khi ai đó đang sử dụng rượu hoặc các loại thuốc khác 
để tạo điều kiện cho hoạt động tình dục.
-Liên lạc gia đình và bạn bè để cho những người sống sót biết họ 
được hỗ trợ.

Ăn uống bổ dưỡng có thể là 
nguồn hạnh phúc của chúng ta? 

Viết bởi MARISOL VISSER

I’m sure you have heard this many times, “you are what you eat.” 
Tôi chắc chắn quý vị đã nghe thấy điều này nhiều lần "quý vị ăn gì 
quý vị cảm nhận nấy" và nếu chúng ta là những gì chúng ta ăn, sẽ 
thật tuyệt nếu thức ăn của chúng ta vui vẻ, tràn đầy năng lượng 
và tràn đầy sức sống?

Cảm giác mệt mỏi, buồn bã hay lo lắng, mặc dù đôi khi ở mức độ 
bình thường, không nên là những thứ mình phải đối diện hằng 
ngày, thường thì những cảm giác này có liên quan đến những 
gì chúng ta đưa vào cơ thể như một nguồn năng lượng. Mặc 
dù cũng khó tin, nhưng thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò rất 
quan trọng trong hoạt động của não và cảm xúc mà chúng ta trải 
nghiệm.

Điều phổ biến là khi chúng ta lo lắng hơn, cơ thể yêu cầu chúng 
ta ăn những thứ ngọt ngào hơn hoặc nhanh hơn, không may về 
lâu dài loại thực phẩm này khiến chúng ta có nhiều cảm giác mệt 
mỏi và buồn bã. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn 
các loại thực phẩm nuôi chúng ta và có thể làm sáng hệ thống 
thần kinh của chúng ta: rau xanh, sô cô la, những loại hạt, gà 
tây, nghệ, trái bơ, cá hồi, yến mạch.



   

Nhịp Cầu Văn Hóa (CB): Hãy cho tôi biết một chút về chức vụ của cô và công việc bạn làm hàng ngày.
Carly Nelson (CN): Là cố vấn ở trường, tôi có nhiều trách nhiệm trong vai trò của mình, nhưng vai trò chung của tôi là 
cung cấp dịch vụ cho sinh viên, bao gồm chương trình học và lập kế hoạch cá nhân; tư vấn cá nhân và nhóm, những kiểm 
tra để xác định các phương thức dịch vụ phù hợp và can thiệp khủng hoảng tạm thời. Một vài phút tôi có thể gặp một học 
sinh để thảo luận về chương trình học, và tiếp theo trong một chương trình giảng dạy hướng dẫn trong lớp học. Nó thay 
đổi từng ngày nhưng luôn giữ cho mọi thứ thú vị.

CB: Tại sao cô chọn trở thành Cố Vấn Trường Học?
CN: Tôi đã chọn trở thành một cố vấn trường học vì xây dựng mối quan hệ và giúp đỡ những người khác luôn đi đầu trong 
các suy nghĩ của tôi. Đương nhiên, gia đình và bạn bè của tôi sẽ nhờ tôi hỗ trợ và tôi thấy mình luôn muốn động não tìm 
các giải pháp hoặc kết nối họ với những gì tôi biết. Mỗi ngày, tôi đã có cơ hội tư vấn học sinh hết khả năng của mình. Điều 
đó, kết hợp với làm việc với các em đã tạo nên một công việc bổ ích, chứa đầy kinh nghiệm phong phú. Tôi thích việc tôi 
tham gia với các em ở cương vị cá nhân hơn, giúp đáp ứng nhu cầu trước mắt và trong tương lai, điều này thực sự cho 
phép cơ hội xây dựng mối quan hệ.

CB:Cô có lời khuyên nào cho phụ huynh có học sinh trong Khu 
Trường Học Issaquah?
CN: Nuôi dạy trẻ em trong xã hội ngày nay là một hành trình 
khó khăn nhưng bổ ích. Lời khuyên của tôi là hãy tận hưởng 
tất cả những khoảnh khắc nhỏ, ngay cả những thử thách. Bọn 
trẻ lớn nhanh!

CB: Có câu chuyện nào cô muốn chia sẻ không?
CN: Trở thành cố vấn trường học có thể là một công việc đầy 
thách thức, nhưng nó vào những ngày thử thách nhất khi bạn 
được nhắc nhở rằng công việc này bổ ích như thế nào.

Mới tuần trước, tôi nhận được một lá thư từ một học sinh cũ. 
Bức thư như vậy "Em vẫn sử dụng phương pháp vòng tròn mà 
cô đã dạy em năm ngoái. Cô đã giúp em đối phó trong năm tồi 
tệ nhất của cuộc đời em và khiến em cảm thấy ổn. Cảm ơn cô vì 
tất cả mọi thứ!" Đó là những khoảng khắc mà mình cảm nhận 
công việc mình đáng giá vô cùng. 

CB: Hãy cho chúng tôi biết một chút về bản thân cô bên ngoài 
trường học.
CN: Ngoài giờ làm việc, tôi thích chơi gôn, làm vườn và dành 
thời gian với chú chó con 9 tháng tuổi, Remi.
 

    Bỏ thông tin sau đây ở nơi con của quý vị có thể nhìn thấy:

    Nếu các em đang có suy nghĩ về tự tử hoặc nếu các em biết ai đó đang gặp
    khủng hoảng, vui lòng gọi cho Đường Dây Nóng phòng ngừa tự tử quốc gia
    theo số: (800) 273-TALK (800-273-8255)
'

   Nếu các em là một thiếu niên và muốn nói chuyện với một thiếu niên khác 
   một cách ẩn danh và tự tin về bất cứ điều gì trong tâm trí của các em, hãy 
   gọi cho Teen Link theo số: (206) 461-4922 hoặc gọi miễn phí tại 
   (866) TEENLINK (866-833-6546).
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Carly Nelson, Cố vấn Trường cấp 2 Maywood
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Thuế Levies là biện pháp bỏ phiếu được phê duyệt tại địa phương, trực tiếp 
chi trả cho các nhu cầu trong lớp học và giáo dục ở 

các trường học của chúng ta mà tiểu bang không trợ giúp được!

Ngày 11 tháng 2 năm 2020 này, 
các cử tri sẽ có cơ hội tiếp tục hỗ trợ 
các chương trình và dịch vụ tuyệt vời được tài trợ bởi tiền 
thuế levy trước đó, sẽ hết hạn vào năm 2020

THÁNG

Tiền thuế levy này tài trợ cho các chương trình mới, bao gồm chương trình hai ngôn ngữ đầu tiên 
và mở rộng lịch học cho trường cấp 3. Nó cũng cung cấp hỗ trợ liên tục cho giáo dục nghề nghiệp 
và kỹ thuật, cố vấn sức khỏe tâm lý, phát triển chuyên môn cho giáo viên, an toàn và an ninh nhân 
viên. Với sự chấp thuận của cử tri về EP&O Levy năm 2020, cử tri có thể đảm bảo các chương 
trình này tiếp tục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta thêm hai năm nữa. 

thêm thông tin

• Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật 

• Cố Vấn Sức Khỏe TâmLý  

• Giáo Dục Đặc Biệt  

• Phát Triển Chuyên Môn Cho Giáo Viên

• Giáo Dục Cho Trẻ Nhỏ và Mầm Non

Năm 2020 EP & O Thuế Levy Làm Lại tiếp tục hỗ trợ cho:
• An toàn và Bảo mật  

• Chương Trình Hai Ngôn Ngữ  

• Chương Trình Học Sinh Giỏi  

• Hoạt động Ngoại Khóa và Thể Thao

• Mở Rộng Lịch Học tại Trường Cấp 3      
IHS và Skyline

TIỀN ĐỊA PHƯƠNG HỔ TRỢ TRẺ EM ĐỊA PHƯƠNG

THÁNG 2 NĂM 2020 THUẾ LEVY LÀM LẠI/THAY THẾ =

HỔ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG
   CHO TRẺ EM CHÚNG TA
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KHU TRƯỜNG HỌC ISSAQUAH ƯỚC 

LƯỢNG TỔNG THUẾ TRƯỜNG HỌC ĐỊA PHƯƠNG 

Khu Trường Học đang yêu cầu cử tri cho phép tài trợ với số tiền là $49.85 
Triệu trong 2021 và $54 Triệu trong 2022. Điều này là khoảng $6.7 
Triệu ít hơn Khu Trường Học được ủy quyền hợp pháp để thu thập. Số 
tiền tài trợ này sẽ cho phép khu trường học duy trì các chương trình hiện 
tại trong khi còn chịu trách nhiệm và nhạy cảm với mức thuế chung. 

Bởi vì khu trường học đang bỏ đi hưu nợ trái phiếu trước đó và đã có kế 
hoạch cho các biện pháp thay thế, tổng mức thuế trường địa phương được 
ước tính giảm từ $3.46 đến $3.25 mỗi $1,000 của đánh giá trị tài sản trong 
năm đầu tiên và $3.30 trong lần thứ hai.

Đây không phải là 
một loại thuế mới

Tiền thuế hai năm 
được đề xuất thay thế 

cho tiền thuế năm 
2018 hết hạn với mức 
thuế chung thấp hơn.

Mỗi $1,000 giá trị tài sản được đánh giá 
tổng thuế hiện tại • tổng thuế trong tương lai

Ghé thăm chúng tôi tại  www.issaquah.wednet.edu/district/levy-2020

Ghé thăm chúng tôi 
trực tuyến bằng cách 

quét mã QR để 
tìm hiểu thêm

THUẾ CỦA TÔI SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
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Chương trình ParentWiser
ParentWiser là một chương trình gồm có chuỗi bài giảng về nuôi dạy con cái từ các chuyên gia trong nước và quốc gia, được mời chia 
sẻ thông tin mới nhất về cách nuôi dạy con cái hiệu quả với phụ huynh của Khu Trường Học Issaquah. Chúng tôi cung cấp các diễn 
giả, thảo luận và phim tài liệu trong suốt năm học để thu hút phụ huynh vào các chủ đề giáo dục kịp thời để nuôi dạy học sinh K-12 
khỏe mạnh, tự tin.

Các sự kiện ParentWiser là MIỄN PHÍ cho các thành viên hội phụ huynh PTA hoặc PTSA của bất kỳ trường nào trong Khu Trường Học 
Issaquah, hoặc xin đóng góp $10  cho những người không phải là thành viên hoặc khách từ các quận khác. Một số diễn giả của chúng 
tôi cũng là được ghi hình lại và đăng trực tuyến tại http://ParentWiser.org/watch-online để có thể truy cập bởi bất kỳ thành viên PTA 
hoặc PTSA của các trường Issaquah. (Tất cả phụ huynh được mời tham gia PTA hoặc PTSA của con quý vị cho ParentWiser và các lợi 
ích khác! Truy cập trang mạng của trường để biết chi tiết.)

Một số sự kiện ParentWiser cung cấp phiên dịch hoặc dịch thuật ngôn ngữ trực tiếp miễn phí. Để yêu cầu một ngôn ngữ hoặc sự kiện 
cụ thể, vui lòng liên hệ với Parentwiser@issaquahptsa.org trước ít nhất 1 tháng. Hãy vào những bài thuyết trình của ParentWiser 
2019-20! (Đăng ký cho tất cả các sự kiện tại http://ParentWiser.org/events)

Làm thế nào để trở thành một gia 
đình có năng lực văn hóa vào năm 2020 

Ngày 22 tháng 1 năm 2020
7:00-8:30 tối tại Trường Cấp 3 Liberty

Dành cho phụ huynh học sinh lớp K-12

Con quý vị đang nghe tin tức về những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc hay văn hóa? Quý vị đang tự hỏi làm thế nào 
để trao quyền cho con cái năng lực văn hóa thông qua mô hình và cuộc trò chuyện của quý vị với con? Trong cuộc nói chuyện 
thay đổi mô hình này, Tiến sĩ Caprice Hollins giải nén những cách chúng ta đã xã hội hóa để suy nghĩ về sự khác biệt, giúp chúng 
ta tham gia vào các cuộc trò chuyện can đảm với nhau và con cái chúng ta, và phát triển những cách sống mới. Những người 
tham gia sẽ tăng sự hiểu biết của họ về công bằng và bình đẳng, đặc quyền, thiên vị ngầm và học cách gắn kết hiệu quả với con 
cái chúng ta và làm việc cùng nhau để xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Tiến sĩ Hollins cung cấp khuôn khổ để phát triển năng lực văn 
hóa, cho một cộng đồng nơi mọi người đều được hưởng lợi thông qua việc bao gồm và tôn vinh sự khác biệt.

Tổ chức Friends of Youth 
Tổ chức địa phương này cung cấp tư vấn cho thanh thiếu niên và gia đình của các em ở Issaquah, North Bend và Duvall. Dịch vụ 
của họ bao gồm trị liệu cá nhân và / hoặc gia đình, tùy thuộc vào nhu cầu của giới trẻ. Các cố vấn tại Friends of Youth tin rằng việc 
giúp các cá nhân và gia đình xác định và xây dựng các điểm mạnh là một thành phần quan trọng của quy trình tư vấn.

Các cố vấn có tay nghề cao gặp gỡ với thanh thiếu niên và phụ huynh hoặc người chăm sóc từng người một và trong các buổi 
họp gia đình. Những cố vấn này có kinh nghiệm trong việc xử lý nhiều vấn đề bao gồm: vấn đề cư xử, khó khăn ở trường, trầm 
cảm và lo lắng, nạn nhân của lạm dụng tình dục và / hoặc thể chất, căng thẳng sau chấn thương, giận dữ và quản lý xung đột, ly 
hôn và thử thách gia đình, và bệnh tật và cái chết những người thân yêu.

Ngoài ra, họ cung cấp một loạt các lớp học nuôi dạy con cái cho cha mẹ của trẻ nhỏ và thanh thiếu niên như Hướng Dẫn Lựa 
Chọn Tốt, Luôn Kết Nối với Thanh Thiếu Niên của Quý Vị và Đau buồn & Ghi nhớ.

Friends of Youth xác định các khoản phí theo quy mô gia đình và thu nhập và chấp nhận Trợ Cấp Y Tế và bảo hiểm tư nhân. Và họ 
phục vụ thanh thiếu niên địa phương (trẻ sơ sinh / trẻ mới biết đi qua thanh niên dưới 25 tuổi) và gia đình của các em. Để biết 
thêm thông tin, liên hệ với văn phòng Issaquah của họ nằm ở mặt đường chính: (425) 392-6367.
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Phim tài liệu với Thảo 
Luận Hỏi Đáp 

Ngày 25 tháng 3 năm 2020
7:00-8:30 tối tại Trường Cấp 3 Issaquah High School

Dành cho phụ huynh học sinh lớp K-12

(Quyết định sau - về lo lắng / căng thẳng, sử dụng kỹ 
thuật số / màn hình, bắt nạt và / hoặc tác động truyền 

thông xã hội)

Cha mẹ gắn bó: Giữ trẻ em an 
toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh 

trong thời đại kỹ thuật số 
Ngày 10 tháng 2 năm 2020

7:00-8:30 tối tại Trường Cấp 3 Issaquah High School
Dành cho phụ huynh học sinh lớp K-8

Trình bày bởi chuyên gia địa phương Jocelyn Skillman ở tổ 
chức Common Sense Media
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Tổ Chức 425 Foundations 

Quý vị có một ý tưởng tuyệt vời cho một sản phẩm hoặc 
doanh nghiệp nhưng quý vị không chắc bắt đầu từ đâu? 
Hãy khảo sát Tổ chức Startup 425 Foundations! Được tổ 
chức mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu, chương trình 
này tập hợp các nhà sáng kiến, cố vấn kinh doanh và 
doanh nhân để có cái nhìn tổng quan về quá trình khởi 
nghiệp, từ ý tưởng và kế hoạch kinh doanh đến tài chính 
và tiếp thị. Hội thảo được tổ chức hàng tuần vào buổi tối, 
để cho phép khám phá giữa sự nghiệp và bao gồm cả giải 
khát nhẹ.

Không chắc chắn nếu quý vị có tham dự cho toàn bộ 
chuỗi hội thảo? Đừng lo lắng. Đăng ký chỉ các phiên thu 
hút nhất các sở thích hoặc nhu cầu của quý vị: Kế hoạch 
kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính và Kết Nối & Hướng Dẫn. 
Quý vị không cần phải đăng ký cho mỗi hội thảo trong 
toàn bộ chuỗi. Tạo một lịch trình đào tạo phù hợp nhất 
với các chủ đề quý vị quan tâm và sẵn có.

Mùa thu này, Tổ chức Startup 425 Foundations sẽ được 
tổ chức tại cả năm cộng đồng của Eastside. Hãy xem 
các phiên hội thảo, địa điểm và ngày sắp tới ở Issaquah, 
Renton, Bellevue, Redmond và Kirkland: https://www.
startup425.org/programs/workairs/foundations/.

Tình nguyện viên: Phục vụ ở Ban 
Hội Đồng Quản Trị của Chúng Ta 

Ban tình nguyện Hội Đồng Quản Trị của chúng ta làm 
công việc quan trọng - nhưng họ không thể làm điều đó 
nếu không co quý vị. Phục vụ trong hội đồng thành phố 
hoặc ban quan trị là một cái thú vị, hấp dẫn và có tác 
động để tạo sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta. 
Chúng tôi hiện đang nhận đơn cho can thành viên làm 
hội đồng quản tri.

 Hội Đồng Quản Trị của chúng ta bao gồm một loạt các 
chủ đề - nghệ thuật, phát triển kinh tế, các vấn đề môi 
trường, tăng trưởng và thậm chí ngoại giao quốc tế.
Sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm về Ban Hội Đồng Quản Trị của chúng 
ta, và nộp đơn, xin hãy truy cập issaquahwa.gov/apply - 
thời hạn nộp đơn sẽ được đăng vào Tháng 1.

Sau quá trình phỏng vấn, các cuộc hẹn sẽ được thị 
trưởng và Hội đồng thành phố xác nhận vào mùa 
xuân này. Kỳ hạn cho thành viên hội đồng quản trị và 
ủy viên sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2020. Có câu hỏi? 
Liên lạc với Văn phòng Thư ký Thành phố tại clerks@
issaquahwa.gov hoặc tại 425-837-3000.

Kiểm Tra Dân Số Năm 2020
Kiểm tra dân số sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng mà các nhà 
lập pháp, chủ doanh nghiệp, giáo viên và nhiều người khác sử 
dụng để cung cấp dịch vụ, sản phẩm hàng ngày và hỗ trợ cho 
quý vị và cộng đồng của quý vị. Hàng năm, hơn 675 tỷ đô la tài 
trợ liên bang được phân bổ cho các bệnh viện địa phương và 
tiểu bang, sở cứu hỏa, trường học, đường giao thông và các 
tài nguyên khác dựa trên dữ liệu điều tra dân số này.

Ngoài hỗ trợ tài trợ của địa phương và tiểu bang, kết quả 
của cuộc kiểm tra dân số cũng xác định số lượng ghế mà mỗi 
tiểu bang sẽ có trong Hạ viện Hoa Kỳ, cũng được sử dụng 
để vẽ các khu vực lập pháp của quốc hội và tiểu bang. 12-20 
Tháng 3 - 95% hộ gia đình sẽ nhận được lời mời, qua thư, để 

tham gia Điều tra dân số trực tuyến, một số người sẽ nhận được các câu hỏi bằng giấy. Quý vị có thể trả lời Kiểm Tra Dân 
Số trên mạng, qua điện thoại, trên giấy - tuy nhiên, quý vị chọn trả lời là điều quan trọng, an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. 
Kiểm Tra Dân Số đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên bản trực tuyến, ngoài tiếng Anh còn có 12 ngôn ngữ 
khác. Nếu quý vị tham gia Kiểm Tra Dân Số qua điện thoại, có 59 ngôn ngữ khác được cung cấp. Cục Kiểm Tra Dân Số cũng 
đang ra một video bằng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ và sẽ cung cấp chữ nổi và hướng dẫn in lớn cho những người cần chúng.

Tất cả các câu trả lời đều được bảo mật và được pháp luật bảo vệ. Cục Kiểm Tra Dân Số cũng có một chương trình an ninh 
mạng mạnh mẽ kết hợp các thông lệ tốt nhất trong ngành và các tiêu chuẩn bảo mật liên bang để mã hóa dữ liệu. Điều 
quan trọng cần lưu ý là Cục Kiểm Tra Dân Số sẽ không bao giờ yêu cầu số An Sinh Xã Hội, số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ 
tín dụng, tiền hoặc quyên góp, hoặc bất cứ điều gì thay mặt cho một đảng chính trị. Tìm hiểu thêm về Kiểm Tra Dân Số và 
cách thức hoạt động ở census2020.gov. Đối với các câu hỏi hoặc thông tin thêm xin vui lòng liên hệ với Điều phối viên Dịch 
vụ Nhân sinh của Thành phố Issaquah, Monica Negrila theo địa chỉ monican@issaquahwa.gov hoặc gọi 425-837-3416.



BELLEVUE      ISSAQUAH      KIRKLAND      NEWCASTLE      REDMOND      SAMMAMISH

Chương trình Chăm sóc sức khỏe 
được công nhận 

với một mạng lưới chăm sóc tổng quát và trường hợp khẩn cấp
các phòng khám nằm khắp phía Đông.

overlakehospital.org
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Thành phố BELLEVUE
Tết Nguyên đán 

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2,  [11:00 sáng 6:00 tối]
Quảng trường Bellevue : 575 Bellevue Square

 
Bộ sưu tập của thành phố Bellevue, Hiệp hội văn hóa nghệ 
thuật Trung Quốc Seattle và Hội đồng các vấn đề cộng đồng ở 
nước ngoài Cộng hòa Trung Quốc (Đài Loan) sẽ chào đón Tết 
Nguyên đán 202.  Lễ hội sẽ có nhiều màn biểu diễn về văn hóa 
truyền thống bao gồm võ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, tranh ảnh 
và đồ ăn. Lễ hội sẽ mở cửa cho mọi người ở mọi lứa tuổi và 
bao gồm các hoạt động miễn phí thú vị cho tất cả mọi người 
tham gia.

Thành Phố ISSAQUAH 
Khám phá nấu ăn của người Kurd 

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3  [4 chiều]
Tại Thư viện Issaquah: 10 W Sunset Way

Khám phá văn hóa, lịch sử và thực phẩm của người Kurd tại 
hội thảo trình diễn này. Làm nổi bật sữa chua, một món ăn 
chính trong ẩm thực của người Kurd, học cách làm Katikli 
Dolma, Bulgur và thịt bò, và nhiều hơn nữa. Người tham gia 
cần từ 12 tuổi trở lên. Đăng ký hai tuần trước khi sự kiện trực 
tuyến hoặc bằng cách gọi thư viện tại 425-392-5430. Trình 
bày bởi đầu bếp Pinar Ozhal.

Thành phố RENTON 
Xem trước Lễ Đón mừng năm 

mới của Trung Hoa
Thursday, January 23 [4:30-5:30 chiều]

Tại Thư viện Renton: 100 Mill Avenue South

Đón mừng năm mới 2020, Năm con Chuột, với nhiều thủ 
công và hoạt động! Từ 5 tuổi trở lên. Được tài trợ bởi những 
người bạn của Thư viện Renton.

Buổi trình diển Âm nhạc & 
Khiêu vũ của Châu Phi 

Thứ bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 [1:00 - 1:45 chiều]
Tại Thư viện Renton: 100 Mill 

Avenue South

Hãy cùng tham gia với nhóm 
nhạc sĩ và vũ công tài năng 
này khi họ trình diễn các điệu 
nhảy Tây Phi đương đại và 
truyền thống với tiếng trống, 
bài hát và với sự tham gia của 
người xem. Đây là chương 
trình gia đình, dành cho mọi 
lứa tuổi. Trình bày bởi Công 
Ty Múa Gansango.

Thành phố NEWCASTLE
Vườn Hoa Aegis chào 
đón Tết Nguyên đán 

Saturday, February 1 [1:00 chiều]
Địa chỉ: 415 118th Avenue SE

Tôn vinh văn hóa và truyền thống Trung Quốc thông qua ẩm 
thực, trang trí, hoạt động, sự kiện gia đình và âm nhạc.

Thành phố SAMMAMISH  
Tết Nguyên Đán ở Sammamish 

Thứ Bảy Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020 [ 1:00 - 4:00 chiều]
Đại học Central Washtington University - Sammamish

Hãy cùng chúng tôi đón chào Năm con Chuột, với cộng đồng 
Sammamish quốc tế tài năng đa dạng và các hoạt động xoay 
quanh văn hóa châu Á và các truyền thống nghi lễ. Điểm nổi 
bật của sự kiện bao gồm màn trình diễn sôi động của Đội 
múa lân quốc tế, trình diễn võ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, 
nghệ thuật thị giác và một loạt các gian hàng tương tác cho 
trẻ em. Sự kiện này là miễn phí, mở cửa cho khán giả ở mọi 
lứa tuổi! Chúc cả tât cả năm mới hạnh phúc!

Lễ Hội Holi 
Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 3 [11:00 sáng]

Lake Sammamish State Park: 
 

Tại Công viên Tiểu Bang Hồ Sammamish (Lake Sammamish State 
Park) Hãy đến và thưởng thức lễ hội Holi như một cộng đồng. Mỉm 
cười, khuôn mặt đầy màu sắc, thức ăn, nhảy múa và âm nhạc. Vào 
cửa miễn phí.
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Văn hóa của gia đình bạn 
ảnh hưởng như thế nào 
đến cách bạn nói hoặc 
tránh chủ đề về sức khỏe 
tâm lý? 
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Năm vừa kết thúc đã khiến cộng đồng lớn hơn của chúng ta đau lòng 
vì sự mất mát của hai học sinh trường Sammamish do dùng quá liều 
fentanyl. Những sự kiện tàn phá như thế này có tác động như một hòn 
đá hoặc hòn sỏi ném xuống ao. Những con sóng gợn ra bên ngoài; và 
trong trường hợp này, tác động đã nhanh chóng chuyển các nhà lãnh 
đạo của cộng đồng của chúng ta tham gia nỗ lực tập hợp và làm việc 
phòng ngừa, hơn bao giờ hết. Do đó, năm kết thúc với việc cộng đồng 
của chúng ta đoàn kết hơn với một mục tiêu chung: không bao giờ phải 
trải qua điều này một lần nữa.

Nhưng là cha mẹ, chúng ta cần tham gia nỗ lực, vì vậy sóng phát triển 
lớn hơn nhiều so với kích thước của viên sỏi. Chúng ta cần có một cuộc 
đối thoại mở với những đứa trẻ của chúng ta. Những sự kiện này đã 
xảy ra vào mùa thu năm ngoái, bạn đã nói chuyện với con quý vị về 
thuốc opioids chưa? Điều này có thể xảy ra với bất kỳ gia đình. Những 
cái chết liên quan đến Fentanyl đang gia tăng ở Quận King, và phần lớn 
là những người đàn ông trẻ và không vô gia cư, không giống như mọi 
người có xu hướng nghĩ. Các gia đình trong cộng đồng của chúng ta có 
sự hỗ trợ của nhiều tổ chức địa phương và chỉ khi chúng ta thống nhất, 
chúng ta mới đi đến vấn đề gốc.

Một trong những gia đình mất một đứa trẻ năm ngoái, gia đình Beirer, đã đưa ra một tuyên bố rằng họ hy vọng sự mất mát 
của họ sẽ thúc đẩy những người trẻ và gia đình khác nhận được sự giúp đỡ cần thiết và khuyến khích một cuộc đối thoại cởi 
mở về cuộc khủng hoảng ở trường chúng ta và gia đình của chúng ta. Đây không phải là điều mà các gia đình nên che giấu 
hoặc xấu hổ. Chúng ta cần phải đến với nhau như một cộng đồng, không ngại thành thật và cởi mở về những cuộc đấu tranh 
của chúng ta, buông bỏ phán xét và giúp đỡ lẫn nhau và con cái chúng ta tìm sự giúp đỡ.

Bệnh Rối Loạn Tâm Lý là vấn đề sức khỏe số một ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi ở Mỹ. Vâng, sự thật là nhiều học sinh 
của chúng ta đang đối phó với sự lo lắng và các rối loạn khác. Và những thứ này có thể khiến các em sử dụng thuốc opioid để 
tự điều trị hoặc tự sát. Các em chỉ đang tìm kiếm một lối thoát, và chúng ta có thể giúp đỡ các em nếu chúng ta không muốn 
xấu hổ và phán xét. Mỗi nền văn hóa có một cách nhìn khác nhau về sức khỏe tâm thần. Đối với nhiều người trong chúng ta, 
những thách thức về sức khỏe tâm thần được coi là một điểm yếu và là điều cần che giấu. Điều này có thể làm cho khó khăn 
hơn nếu không phải là không thể cho những học sinh đấu tranh để nói chuyện cởi mở và yêu cầu giúp đỡ.

Văn hóa của gia đình bạn ảnh hưởng như thế nào đến cách bạn nói hoặc tránh chủ 
đề về sức khỏe tâm lý? Triệu chứng rối loạn tậm lý chỉ dẫn đến sự im lặng. Và sự 
im lặng không tạo ra hiệu ứng gợn mà cộng đồng của chúng ta đang nỗ lực để có. 
Triệu chứng đó cho các gia đình cảm thấy bị cô lập, và với ấn tượng rằng họ đang 
phải đối mặt với một bi kịch một mình. Nếu quý vị cởi mở, quý vị sẽ ngạc nhiên về 
số lượng gia đình đang trải qua những cuộc đấu tranh tương tự. Điều này nói thì 
dễ hơn làm, tất nhiên, nhưng tự biện hộ có thể rất mạnh mẽ. Nó tiếp cận những 
người đang trải qua trải nghiệm tương tự cũng như mọi người khác. Tất cả chúng 
ta đều có vai trò trong việc phòng ngừa và giảm bớt triệu chứng đó bằng cách chia 
sẻ những câu chuyện của mình.

Văn hóa của chúng ta cũng ảnh hưởng đến loại trợ giúp mà chúng ta tìm kiếm. Tôi biết chắc chắn rằng nhiều thành viên 
trong gia đình Mexico của tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với một linh mục hơn là một cố vấn. Nhưng nhiều 
như linh mục muốn giúp đỡ, linh mục không được đào tạo để làm điều đó. Chúng ta cần bắt đầu cuộc trò chuyện về cách 
chúng ta nhìn thấy những căn bệnh này. Và thực tế là mạng lưới gia đình mạnh mẽ có thể giúp giảm bớt triệu chứng rối loạn 
tâm lý và khuyến khích bệnh nhân giải quyết chúng.

Cũng giống như cách nước được biến đổi từ tác động của một hòn đá bị ném vào, cộng đồng của chúng ta đã thay đổi, và 
tất cả chúng ta phải hiểu và chịu trách nhiệm về vai trò của mình. Những hành động nhỏ sẽ cho những cách mà chúng ta 
không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bắt đầu với con của quý vị. Hãy có cuộc trò chuyện .

Triệu Chứng Sức Khỏe Tâm Lý
By ALICIA SPINNER

Biên Tập Viên Tạp Chí
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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!  



24 TRƯỜNG 
20,500 

SINH VIÊN

Các Issaquah School Foundation là một gây quỹ của một tổ chức thân thiện và phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ học 
sinh trong Khu Học Chánh Issaquah trong đó bao gồm một khoảng 110 dặm vuông và bảy thành phố bao gồm 
Issaquah, Sammamish, Bellevue, Newcastle và Renton. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Học Khu Issaquah để tài    
trợ cho các chương trình như thế này có một cơ hội:

Con đường dẫn đến thành công là duy nhất cho mỗi sinh viên. Xin hãy cùng chúng tôi giúp mọi học sinh 
thành công ở mọi trường học. 

Thúc đẩy thành công cho Mọi Học Sinh, Mọi Trường Học.

• Trợ giúp Bài tập về nhà sau giờ học 
• Câu lạc bộ STEM / Robotics
• Ban nhạc, hợp xướng & hỗ trợ nghệ thuật
• Cầu nối văn hóa Tài nguyên dành cho phụ 
    huynh và học sinh

• Giáo dục & Hỗ trợ Nghệ thuật
• Ba lô & đồ dùng học tập
• Thực phẩm & Đồ ăn nhẹ
• Giáo dục Phụ huynh & Trợ cấp Giáo viên

Xin vui lòng đóng góp ngay hôm nay tại isfdn.org/donate


