
Cùng nhau học tập: Nâng cao
 Năng lực cho các Gia đình Trong Quá trình Chuyển đổi

Một hội thảo miễn phí dài hai buổi tối

Đăng ký Hiện đã Mở! 
Vui lòng truy cập yrdsb.ca/kindergarten 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 3 6:30 tối - 8:30 tối
Tận hưởng một cuộc thảo luận vào buổi tối dành cho cha mẹ/người chăm sóc

Lời chào mừng từ bà Louise Sirisko, Giám đốc Giáo dục của Hội đồng Trường học Khu vực Yor.k

Hãy lắng nghe Tiến sĩ Adele Diamond, một nhà khoa học thần kinh từng đoạt giải thưởng, chia sẻ kiến thức 
của bà về bộ não đang phát triển của trẻ, tầm quan trọng của các kỹ năng chức năng điều hành và vai trò của 
những kỹ năng này trong học tập.

Tìm hiểu về YRDSB và những nguồn hỗ trợ chúng tôi cung cấp.

Tham gia cùng ông Alan Faigal, từ Culture Shock Canada. Ông sẽ trình bày về khiêu vũ/nhảy/múa như một 
hình thức chăm sóc bản thân của người lớn. Học cách biến bất kỳ không gian nào thành sàn nhảy để giúp bạn 
vận động!

Thứ Tư, ngày 30 tháng 3 6:30 tối - 8:30 tối
Tận hưởng một buổi tối thú vị với trẻ em và cha mẹ/người chăm sóc

Cùng ông Alan Faigal tận hưởng thêm niềm vui cho cả gia đình với âm nhạc và những 
động tác cho tất cả mọi người.

Hãy cùng chúng tôi tới thăm trường Mẫu giáo với người bạn gấu trúc Mỹ Chester, một nhân  
vật trong cuốn sách, Nụ hôn trên Bàn tay (The Kissing Hand) của Audrey Penn. 

Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ miễn phí trong các cộng đồng Vùng York.

Chọn một trong bốn phiên tương tác sau:
• Bạn đang tìm kiếm các chiến lược để giúp con bạn vượt qua căng thẳng và bình tĩnh trở lại? Phiên này, 

Hành trình từ Cùng Điều chỉnh đến Tự Điều chỉnh (Journey from Co-Regulation to Self-Regulation), 
phù hợp với bạn!

• Bạn và con bạn đang cảm thấy lo lắng về việc bắt đầu vào bậc Mẫu giáo? Phiên này Giảm Lo âu 
(Taming the Butterflies), phù hợp với bạn!! 

• Bạn muốn hỗ trợ các kỹ năng toán học và đọc viết của con bạn một cách nhẹ nhàng bằng các tài liệu 
trong đời sống hàng ngày? Phiên này, Toán và Văn ở Nhà (Homemade Math and Literacy), phù hợp 
với bạn!

• Bạn có muốn tìm hiểu về cách vận dụng các phần của lời nói để giúp bồi đắp cho sự hiểu biết của con 
bạn về cách kết hợp các chữ cái với nhau? Phiên này, Tầm Quan trọng của việc Biến đổi Lời nói (The 
Importance of Spoken Word Play), phù hợp với bạn! 

Giải thưởng khi tham gia - Cơ hội giành được Giỏ học tập gồm dụng cụ học tập để bạn và con cùng sử dụng!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwPgtmQ_Hgv3aB2b6--1mGI2q0F4utXiRbDNMVYalfP2F4g/viewform
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/elementary-school/kindergarten

