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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

VIETNAMESE 

ST Math: Để Giúp Trẻ Yêu Thích Môn Toán Vào Mùa 
Hè Này: Hội Thảo trên Mạng dành cho các Gia Đình 

con em K-6 (Mẫu Giáo - Lớp 6) 

Các Ngày Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021, và 7 tháng 6, 2021 

10 giờ -10 giờ 45 sáng 

& 
6:30 – 7:15 tối 

*Người ghi danh sẽ nhận một đường kết nối qua điện thư. 
*Chương Trình Hội Thảo Trên Mạng này sẻ không có ghi lại 

Mỗi học sinh đều có tiềm năng thấu hiểu và thực sự yêu môn toán. Niềm tin này giúp 
ST Math trở thành một dụng cụ mạnh mẽ mà nhiều học sinh đang sử dụng trong 
FCPS. Các học sinh phát triển kiến thức toán học của mình thông qua các câu đố đầy 
thử thách, giải quyết vấn đề không thường xuyên, và phải hồi thông tin. 

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào buổi hội thảo trên mạng quan trọng ngày để tìm hiểu 
phương cách các gia đình sử dụng ST Math đối với con em và giúp trẻ phát triển hiểu 
biết khái niệm sâu sắc về toán học. 

Các điểm nổi bật của Hội thảo trên Mạng: 
●Khám phá cách học tập trong ST Math 
●Trợ giúp học sinh làm bài trong chương trình tại nhà. 
●Khám phá cách thức để xem mức độ tiến bộ của học sinh 
●Tìm các nguồn liệu trợ giúp bổ xung để sử dụng ST Math tại nhà 

Được trình bày bởi Jim deBerjeois, và Vivian Doughty, Chuyên Gia Học Vấn Chuyên 
Nghiệp tại Đơn Vị Nghiên Cứu MIND. 

Vui Lòng Ghi Danh Trực Tuyến: https://bit.ly/3uKu7yG 
LS-PRC-ST Math 

https://bit.ly/3uKu7yG
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