Các Gợi Ý của Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett Nhằm Giúp Phụ Huynh
Tham Gia Vào Sự Nghiệp Học Tập Của
Con Em
“Hãy Ở Đó” (Be There) là một phong trào toàn quốc nhằm gây cảm hứng cho phụ huynh trong việc
tích cực tham gia vào sự nghiệp học tập của con em. Những phút giây phụ huynh có thể giáo huấn
con em ở khắp nơi. Hãy là người thầy yêu thích của con em. Nối kết một cách có ý nghĩa và các
hành động đơn giãn của quí vị sẽ đưa đến những thành quả to lớn tại nhà, nơi vui chơi và trong
trường!

Một vài cách thức giữ đầu óc tìm tòi ở trạng thái ham
hiểu biết
Khi quí vị nghĩ về điều đó, khoa học ở khắp mọi nơi…Nấu ăn là một thí nghiệm lớn, với các thành phần
và sức nóng là sự thúc đẩy các thay đổi hóa học và vật lý đưa đến kết quả là bữa ăn tối của quí vị. Các
nòng nọc hóa thành ếch “ một cách thần kỳ” ở hồ nhỏ trong sân sau nhà... đó là sinh học. Sương giá
trên khung kính xe? Điểm sương và nhiệt độ đang thể hiện. Đây là những ý tưởng dành cho việc củng
cố việc học khoa học tại nhà. Quí vị cần thêm nữa? Hỏi thăm giáo viên phụ trách môn khoa học của
con quí vị!

Đi dạo trong thiên nhiên với một sứ mệnh… Lắng nghe….những âm thanh đó là tự nhiên
hay nhân tạo? Tìm kiếm các dấu hiệu của đời sống thú vật. Thu thập và so sánh các lá.

Chờ đợi ở các nơi giải trí… Xếp hành chờ tại các công viên giải trí? Thảo luận về năng lượng
tiềm tàng và động năng của các vòng chạy. Đâu là nơi năng lượng tiềm tàng lớn nhất của các vòng
đu quay nhiều vòng?

Người theo dõi thời tiết… Theo dõi điều kiện thời tiết trong một tuần. Tổng độ mưa của tuần là
mấy? Sự khác nhau giữa điềm nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp mỗ̉i ngày? Ngày nào ấm nhất? Tham
khảo trực tuyến và nhìn các bản đồ thời tiết, bao gồm các hình ảnh tác động qua lại từ hệ thống rađa và vệ tinh. Nói về sự khô hạn của Atlanta và theo dõi mực nước của các hồ trong khu vực.

Vui thú khi trời nóng, các địa điểm hay ho… Và trong một ngày nóng như thiêu đốt, đi đến
một bảo tàng viện hay ho! Đến thử Trung Tâm Môi Trường và Bảo Tồn Quận Gwinnett hoặc một
trong nhiều sự lựa chọn trong khu vực Atlanta….dễ dàng tìm thấy chỉ với mộ̣t động tác tìm kiếm
nhanh trên trang web.
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Một vài cách thức giữ đầu óc tìm tòi ở trạng thái ham hiểu biết (tiếp theo)

Phát hiện các sách khoa học, sô truyền hình, phim, trang web hay… Nghĩ về khoa
học khi quí vị đến thư viện tại địa phương. Kiểm tra các danh mục về các mục hay chương trình liên
quan đến khoa học trên Kênh Discovery, đài PBS địa phương và GCPS TV. Mượn băng video về
thiên nhiên như Winged Migration. Đi xem phim khoa học IMAX. Internet là một nơi tuyệt vời để
khám phá các điều vui thú về khoa học. Bắt đầu từ trang web của trường học con em quí vị hoặc
mục nghiên cứu trên trang web GCPS để vào các đường dẫ̉n của các chủ đề khoa học.

Tái chế… Cùng với con em, thu hồi đồ nhựa, đồ nhôm và đồ thép có thể tái chế để chờ dịch vụ thu
hồi đồ tái chế tận thu tại nhà hay quí vị có thể đưa các đồ này đến các trạm thu hồi đồ tái chế gần
nhà.

Sự thối rữa cho một mùa vụ… Biến các chất thải từ nhà bếp và sân vườn thành lớp phủ bối
dồi dào và có độ sâu cho sân vườn hoặc sân cỏ của quí vị. Liên hệ dịch vụ mở rộng tại địa phương
(local extension service) hoặc Gwinnett Clean & Beautiful để biết thêm thông tin về việc làm phân
trộn.

Trồng cây cùng nhau… Trồng một cây. Sắp đặc các cây thân củ. Bắt đầu một vườn cây hoặc
một thùng cây trồng trên bậu cửa sổ.

Dõi nhìn bầu trời… Đi ra khỏi vùng ánh đèn đô thi để tìm một cảnh quang tốt nhất về bầu trời
đêm. Một quyển sách hay một bình đồ địa cầu sẽ giúp quí vị xác định các ngôi sao và hành tinh. Lưu
giữ các chu kỳ và vị trí của mặt trăng trên bầu trời. Theo dõi các sự kiện sắp diễn ra trên bầu trời
chẳng hạn như sao băng hoặc thiên thực (Đảm bảo việc tuân thủ các qui định về an toàn. Nhắc nhở
con quí vị không bao giờ nhìn trực diện mặt trời).

Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó vì con em của chúng ta – Các Trường Công Lập Quận Gwinnett và QUÍ VỊ!

Làm Những Chuyện Bình Thường Thành Lạ Thường!
437 Old Peachtree Road, NW, Suwanee, GA 30024-2978 • 678-301-6000 • www.gwinnett.k12.ga.us
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