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“Chúng tôi biết rằng mỗi bậC Cha mẹ đều quan tâm sâu sắC đến thành tíCh 
họC tập Của Con em mình. đó là lý do tại sao Chúng tôi đang làm việC Chặt Chẽ 
hơn với gia đình họC sinh, bởi Chúng tôi hiểu rõ sự tham gia Của họ Có ý nghĩa 
vô Cùng quan trọng Cho sự thành Công Của CáC em họC sinh Cũng như đối với 

nhà trường.”
- hiệu trưởng Kaya henderson

Cách Sử Dụng Hướng Dẫn Về Chương Trình 
Giảng Dạy Dành Cho Phụ Huynh:

Bản hướng dẫn này cung cấp cho quý vị công cụ cần thiết để hỗ trợ các em học 
sinh ở nhà. Trong cuốn sổ nhỏ này, quý vị sẽ tìm thấy các cách thức dựa trên 
chương trình giảng dạy của DCPS để giúp các em học sinh đạt được mục tiêu 
học tập của mình. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn về những kiến thức trẻ được học tại nhà 
trường và phương pháp để quý vị hỗ trợ thúc đẩy việc học tập của trẻ tại nhà.

Thêm vào đó, hướng dẫn này cung cấp những cách thức cụ thể để áp dụng tại 
nhà dành cho các bài tập Nền Tảng của chúng tôi. Bài tập Nền Tảng là các hoạt 
động chất lượng cao, chuyên sâu được đưa ra trên phạm vi toàn quận mà học 
sinh của tất cả các Trường Công Lập tại DC sẽ tham gia trong mỗi khóa học. 
Chúng tôi đã cung cấp cho quý vị bốn bài tập Nền Tảng mẫu mà con em quý vị 
có thể được giao cùng với các gợi ý và hướng dẫn về cách hỗ trợ các em tại nhà.

Để biết thêm thông tin về các Nền Tảng, vui lòng ghé thăm trang  
bit.ly/DCPSCornerstonesVid.

Những Gì Quý Vị Có Thể Làm:

Câu Hỏi Dành Cho Giáo Viên Của Học Sinh:

Trò Chuyện Với Con:

Quý vị đóng vai trò hết sức quan trọng trong thành tích học tập của trẻ. Dưới đây 
là một số việc quý vị có thể thực hiện để hỗ trợ việc học của trẻ tại nhà:

 ► Giúp trẻ hiểu rằng giáo dục là nền móng của sự thành công.
 ► Nắm rõ trẻ sẽ học những kiến thức nào trong khối lớp 5.
 ► Giúp trẻ đặt ra các mục tiêu học tập cao trong ngắn hạn và dài hạn. 
 ► Tạo khoảng thời gian và không gian quy định để trẻ hoàn thành bài tập  

về nhà.
 ► Nói chuyện với trẻ về các sự kiện xảy ra tại trường học, đồng thời thường 

xuyên kiểm tra sự tiến bộ của trẻ. 
 ► Khuyến khích ủng hộ con em của quý vị.
 ► Chia sẻ với giáo viên những điểm mạnh của trẻ.

Khi nói chuyện với giáo viên của trẻ về tiến bộ trong học tập, quý vị có thể cân 
nhắc đặt một số câu hỏi như sau:

 ► Mục tiêu học tập là gì? Thầy/cô có thể cho tôi xem ví dụ về một bài tập của 
học sinh đạt được mục tiêu học tập đề ra không?

 ► Có thể cho tôi xem ví dụ về bài tập do con tôi làm? Vui lòng giải thích bài tập 
của con tôi đã đạt hoặc chưa đạt mục tiêu học tập ở điểm nào?

 ► Liệu khả năng của con tôi ở mức tương đương hoặc cao hơn khối lớp này?  
Có hỗ trợ thêm nào dành cho con tôi không? Tôi có thể làm gì khi ở nhà?

 ► Thầy/cô có trình tự nào trong lớp học tôi cũng nên áp dụng ở nhà không?
 ► Hàng ngày tôi có thể đặt những loại câu hỏi nào cho con về lớp học?

Những cuộc hội thoại hay giúp con em quý vị nhận ra rằng chúng ta có quan tâm 
đến cuộc sống của các em. Dưới đây là một số cách bắt đầu cuộc hội thoại với trẻ 
quý vị có thể áp dụng:

 ► Hôm nay con có chuyện gì vui nhất hãy kể xem nào.
 ► Hôm nay việc khó khăn nhất con phải làm là việc gì?
 ► Con có thể cho bố/mẹ xem một điều gì đó con đã học hôm nay không?
 ► Con đang đọc quyển sách nào ở trường? Hãy mô tả nhân vật ưa thích của 

con? Tại sao con thích nhân vật đó?
 ► Con nghĩ điều gì con nên làm nhiều hơn ở trường? Con nghĩ điều gì con nên 

làm ít đi? Tại sao?
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NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ 
TIẾNG ANH TOÁN HỌC

THÁNG 8 – 
THÁNG 10

Học sinh sẽ tìm hiểu khám 
phá quá trình phát hiện bằng 

cách đọc và so sánh những câu 
chuyện viết về các phát minhvà 

các nhà sáng chế.

Các em sẽ tìm hiểu về giá trị 
của hàng, cách di chuyển các số 
thập phân khi nhân và chia các 

số bởi một 10, và làm thế nào để 
so sánh và số thập phân vòng.

THÁNG 10 – 
THÁNG 12

Học sinh sẽ học cách kiểm tra 
các nội dung lịch sử khi đọc 

về tác động của việc mở rộng 
sang phía tây của người Mỹ đối 

với các nhóm khác nhau; cụ 
thể, các em sẽ kiểm tra động cơ 

cho việc mở rộng về phía tây 
cũng như các lợi íchvà thách 

thức liên quan.

Học sinh sẽ học cách cộng, trừ, 
nhân và chia số thập phân.

THÁNG 12 – 
THÁNG 2

Học sinh sẽ tìm hiểu cách thức 
các tác giả vận dụng khoa học và 

khoa học viễn tưởng một cách 
sáng tạo để nâng cao việc kể 

chuyện khi so sánh và đối chiếu 
tương phản cách thức một tác 
giả vận dụng khoa học trong 

suốt một vài nội dung.

Học sinh sẽ tìm hiểu cách tìm thể 
tích cho các hình 3 chiều sử dụng 
khối lập phương đơn vị hoặc một 
công thức (v =l × w × h) và cộng 

các phân số cómẫu số không 
giống nhau bằng cách tạo racác 

phân số tương đương.

THÁNG 2 – 
THÁNG 4

Học sinh sẽ được học về ảnh 
hưởng bởi quan điểm của người 

viết bằng cách so sánh và đối 
chiếu tương phản các lý giải 

theo sách vở về các thời kỳ Nội 
Chiến và Tái Thiết cũng như viết 

một bài xã luận.

Học sinh sẽ tìm hiểu cách nhân 
và chia các phân số cũng như 

nhân các số nguyên với số 
thập phân.

THÁNG 4 – 
THÁNG 6

Học sinh sẽ học về việc viết 
sử trong khi nghiên cứu về 

Phong Trào Nhân Quyền cũng 
như cách thức các cá nhân 
kiên trì trong những tình 

huống khó khăn.

Học sinh sẽ tìm hiểu cách vẽ 
các điểm và giải các bài toán 

bằng đồ thị, viết các biểu thức 
đại số để tìm “x” và phân loại 

các hình hai chiều dựa trên tính 
chất của chúng.

những gì họC sinh lớp 5 Của tôi đang họC

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & XÃ HỘI

Các học sinh sẽ được học về các vật thể 
khác nhau trong không gian, vị trí của 
chúng ta trong hệ mặt trời cũng như 
các đặc điểm của hành tinh chúng ta.

Học sinh sẽ tìm hiểu về vị trí và vị trí 
bằng cách nghiên cứu các khu vực 

địa lý tại Mỹ và phân tích như thế nào 
cuộc sống được hình thành bởi sự 

khác biệt về địa lý.

Học sinh sẽ tìm hiểu về những thứ rất 
nhỏ bé, tập trung vào vấn đề và các 

tương tác của nó.

Học sinh sẽ tìm hiểu và phân tích bối 
cảnh cũng như nguyên nhân của việc di 
cư về phía tây của người định cư tại Mỹ 
từ thập niên 1780 đến thập niên 1850.

Học sinh sẽ học về cách thức năng lượng và vạn vật tuần hoàn qua một hệ sinh 
thái ra sao thông qua các chuỗi thức ăn và lưới thức ăn cũng như những cách để 

bảo vệ môi trường.

Học sinh xem xét các điều kiện dẫn đến xung đột trong cuộc Nội Chiến và Tái 
Thiết tập trung vào giai đoạn 1820-1876.

Học sinh sẽ được học về tính liên tục và thay đổi theo thời gian của quan hệ 
chủng tộc và các chu kỳ kinh tế từ năm 1920 đến năm 1970 trong khi nghiên cứu 
về phong trào Phục Hưng Harlem, cuộc Đại Suy Thoái, Thế Chiến II và phong trào 

Quyền Dân Sự.
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Cách Quý Vị Có Thể Giúp Đỡ Con Mình:

 ► Khuyến khích trẻ trình bày tác phẩm của chúng. Viết ra công việc của quý vị 
có thể giúp quý vị có được các câu hỏi phức tạp, và chia nhỏ chúng ra thành 
những mục và bước theo logic. Điều này sẽ giảm thiểu các sai sót bất cẩn, có 
thể cải thiện điểm thi và cấp lớp. Có thể viết ra từng bước cách giải quyết một 
câu hỏi cũng có thể giúp tăng cường hiểu biết của con em quý vị về vấn đề 
đó. Hãy yêu cầu con quý vị “Cho bố/mẹ xem các bước con giải quyết vấn đề 
này.” hoặc “Giải thích từng bước con đã làm để giải quyết vấn đề này?” 

 ► Thiết lập một tài khoản trên KhanAcademy.org. Khuyến khích con em quý vị 
truy cập vào bit.ly/1NHVOhO để học hỏi những kiến thức cơ bản về phân số 
và số thập phân.

Trong Nền Tảng này, học sinh sử dụng các ô lưới phần mười, phần trăm, phần nghìn 
để hỗ trợ hiểu biết của mình về mối quan hệ giữa phân số và số thập phân, cũng 
như giá trị của các chữ số. Học sinh tạo các mẫu hình hoặc thiết kế trên các ô lưới 
phần mười, phần trăm và phần nghìn cũng như nhận biết các phần đổ bóng và phần 
không đổ bóng của ô lưới dưới dạng phân số và số thập phân. Để biết thêm thông tin 
hãy truy cập bit.ly/DCPSLearnZillionGrids5

 ► Yêu cầu con em quý vị chia sẻ quá trình chúng đã dùng để nhận biết sáng 
kiến của chúng. 

 ► Vào thư viện với con quý vị để xem thử quyển, Mistakes that Worked (Những Sai 
Sót Hiệu Quả) của tác giả Charlotte Jones. Cuốn sách này cung cấp những câu 
chuyện hấp dẫn đằng sau việc tạo ra nhiều phát minh thường hay được sử dụng. 

 ► Xem chương trình SoulPancake, “Kid President - How To Be An Inventor!” với 
con quý vị tại www.youtube.com/watch?v=75okexRzWMk. Trong video này, 
Kid President cố gắng trở thành một nhà phát minh và tới GE để tìm một số 
mẹo và lời khuyên từ các chuyên gia.Video nêu bật những phần của quá trình 
phát minh, từ khái niệm ý tưởng, cho đến những gì cần làm nếu quý vị gặp 
vướng mắc hoặc thất vọng.

Cách Quý Vị Có Thể Giúp Đỡ Con Mình:

Trong Nền Tảng này, các học sinh sẽ tạo lập một kế hoạch nghiên cứu để trình bày 
sáng kiến nhằm giải quyết một vấn đề thực tế. Các em sẽ lập kế hoạch, thiết kế và 
tạo một bảng trình bày hay hình ảnh trực quan để sử dụng nhằm hỗ trợ trong quá 
trình thuyết trình của mình.

Lời Khuyên Học Tập Cho Cả Năm Học:
 ► Khi con quý vị yêu cầu giúp đỡ, hãy đưa ra hướng dẫn chứ đừng cho câu trả 

lời. Khi giúp đỡ con quý vị, hãy đặt những câu hỏi gợi mở, ví dụ như “Con sẽ 
bắt đầu từ đâu?”, “Con cần phải tìm thứ gì?”, hay “Con có thể chỉ cho bố/mẹ 
trong bản vẽ làm sao con có câu trả lời đó?”

 ► Cho con quý vị đọc to từng vấn đề một cách từ từ và cẩn thận, như vậy trẻ 
có thể nghe hiểu vấn đề và suy nghĩ về những gì đang được hỏi. Điều này sẽ 
giúp con quý vị chia nhỏ vấn đề và đưa ra sách lược giải quyết vấn đề.

 ► Tiếp tục nói chuyện với con em quý vị về những cuốn sách trẻ đã đọc. Giúp 
con quý vị tiếp tục tích lũy vốn hiểu biết khi trẻ đọc sách bằng cách mô 
phỏng quá trình tư duy. Hãy cân nhắc nói rằng “Bố/mẹ dự đoán rằng... con 
đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” hay “Bố/mẹ đang nghĩ... còn con nghĩ 
sao?” hoặc “Khi đọc phần này, bố/mẹ đã hình dung rằng... thế con đang hình 
dung ra chuyện gì?”
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 ► Hỏi học sinh của quý vị về lớp học trao đổi của chúng và những gì trẻ đã học 
được về thành phố, quốc gia và nền văn hóa đó.

 ► Giúp học sinh của quý vị đặt ra các câu hỏi về nền văn hóa của bạn học, cộng 
đồng và lớp học.

 ► Giúp học sinh xác định những thông tin mà trẻ sẽ chia sẻ về nền văn hóa của 
riêng trẻ, về cộng đồng và lớp học, cũng như mời gọi trẻ chia sẻ thông tin 
bằng ngôn ngữ mục tiêu.

Trong Nền Tảng này, học sinh sẽ bắt đầu xây dựng mối liên kết trong thế giới thực 
với những trẻ đồng lứa từ các nước khác bằng cách kết nối trực tuyến với một lớp 
học quốc tế để trao đổi thông tin và thực hành sử dụng ngôn ngữ mục tiêu (tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Trung hoặc tiếng Latin). 

Cách Quý Vị Có Thể Giúp Đỡ Con Mình:

Lời Khuyên Học Tập Cho Cả Năm Học:

 ► Đảm bảo con quý vị có một nơi đủ ánh sáng, yên tĩnh để học tập. Tránh bật 
truyền hình và loại bỏ những thứ phiền nhiễu khác.

 ► Cho phép trẻ định kỳ nghỉ ngơi sau khi học tập. Học sinh nên nghỉ giải lao 10 
phút sau mỗi 45 phút học tập.

 ► Khuyến khích con quý vị viết ra.  Đưa cho trẻ một sổ ghi chép hoặc nhật ký, 
nơi trẻ có thể viết ra những suy nghĩ hoặc về người, địa điểm hoặc một thứ ưa 
thích của chúng.

Sách Nên Đọc
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Kể từ khi cha cô qua đời, Gilda Joyce lắt léo đã miệt mài làm việc để nâng cao kỹ năng tâm 
linh của mình. Cô quyết tâm giao tiếp với các linh hồn từ Giới Khác và trở thành một điều 
tra viên cừ khôi về những chuyện đầy ma quái, bí ẩn. Sau khi tranh cãi về một lời mời đến 
thăm họ hàng ở San Francisco, Gilda phát hiện ra rằng người chúbuồn bã, hay kín tiếng và 
kỳ lạ của cô cùng với đứa con gái lạ thường, mảnh khảnh của chú ấy đang cần sự giúp đỡ 
của mình để khám phá bí mật khủng khiếp của gia đình khi có một con ma bị tra tấn rình 
rập ngôi nhà của họ. 

Gilda Joyce, Psychic Investigator (Gilda Joyce, Điều Tra Viên Tâm Linh), của tác giả Jennifer Allison

Bud, Not Buddy (Bud, chứ không phải Buddy), của tác giả Christopher Curtis
Đó là vào năm 1936, tại Flint, Michigan. Cậu bé Bud mười tuổi có thể vẫn là một cậu bé mồ 
côi mẹ trên đường chạy trốn, nhưng cậu đang làm một nhiệm vụ. Mẹ cậu chẳng bao giờ hé 
môi cho biết ai là cha của cậu, nhưng bà ấy chỉ để lại một manh mối: áp phích của Herman 
E. Calloway và ban nhạc nổi tiếng của ông, Dusky Devastators of the Depression! Bud đã 
nung nấu ý tưởng rằng những tấm áp phích đó sẽ dẫn đến người cha của mình. Một khi cậu 
quyết định lên đường và tìm người đàn ông bí ẩn đó, chẳng gì có thể ngăn cậu lại được.

Vào một đêm nguyền rủa, người cha của Meggie đọc to lên từ một cuốn sách gọi là 
INKHEART-- và một kẻ thống trị hắc ám đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cuốn tiểu thuyết 
và hiện ra ngay giữa căn phòng khách của họ. Đột nhiên, Meggie lọt thỏm vào giữa cuộc 
phiêu lưu kỳ lạ mà nàng chỉ mới đọc được từ trong sách. Meggie phải học cách tận dụng 
phép lạ đã dựng nên cơn ác mộng này. Bởi duy nhất mình nàng mới có thể thay đổi nội 
dung của câu chuyện đã làm thay đổi mãi mãi cuộc đời nàng. Đó là INKHEART -- một câu 
chuyện vượt thời gian về những quyển sách, về trí tưởng tượng, về cuộc sống. Đố dám 
đọc to xem nào.

Inkheart, Cornelia Funke

It’s easy being green! Trẻ em thường có tiềm năng to lớn ảnh hưởng đến sự thay đổi, và 
cuốn sách khai sáng này giúp khai thác năng lực tự nhiên, lòng nhiệt tình, lạc quan của 
trẻ, vàhướng đến tạo dựng sự khác biệt trên thế giới. Các nhà hoạt động sinh thái trẻ 
sẽ cảm thấy mình được trao quyềnkhi chúng bắt đầu làm những việc đơn giản như cắt 
giảm lượng nước dùng, tạomột thùng ủ phân, và làm các bữa ăn trưa chẳng hề tạo ra rác 
thải. Từ những hoạt động này sẽ phát triểnsự nhạy cảm còn mạnh mẽ hơn đến cách thức 
các trẻ, gia đình, nhà trường và hàng xómcó thể tác động tích cực đối với hành tinh của 
chúng ta như thế nào.

101 Ways You Can Help Save the Planet Before You’re 12! (101 Cách Có Thể Cứu Hành Tinh Này 
Trước Khi Bạn Đủ 12 Tuổi!), của tác giả Joanne O’Sullivan

Math Curse, của tác giả Jon Scieszka
Đã bao giờ bạn thức dậy một ngày mà mọi thứ dường như đều bị quỷ ám? Có 10 việc 
cần làm, nhưng chỉ còn 30 phút là chuyến xe buýt rời đi. Đủ thời gian chăng? Bạn chỉ có 
3 cái áo sơ mi và 2 cái quần. Có thể phối thành 1 bộ trang phục dễ nhìn chăng? Sau đó, 
bạn bắt đầu tự hỏi: Sao mọi thứ cứ rắc rối như vậy? Tại sao? Bởi bạnchính là nạn nhân của 
Math Curse. Đó là lý do tại sao. Nhưng đừng tuyệt vọng. Đây là câu chuyện của một cô 
gái về lời nguyền có thể bị phá vỡ ra sao.

nền tảng ngôn ngữ thế giới



THÁNG 8 – 
THÁNG 10

THÁNG 10 – 
THÁNG 12

THÁNG 12 – 
THÁNG 2

THÁNG 2 – 
THÁNG 4

THÁNG 4 – 
THÁNG 6

Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiếng Anh Hoạt Động Bồi Dưỡng

Thả xuống bốn lá bài (số từ 
2-9) và một đồng xu đại diện 
cho số thập phân. Di chuyển 
đồng xu sang trái hoặc phải 

và thảo luận sự thay đổi 
về giá trị con số mỗi lần di 

chuyển..

Tăng tốc kỹ năng đánh 
máy bằng các game và 

hoạt động thú vị tại bit.ly/
TyingFun. Con có thể thắng 

tất cả các game?

Thực hành nhảy dây trong 
tháng Hai, Tháng Sức khỏe 

Tim mạch! Theo dõi nhịp tim 
trước và sau để biết tim hoạt 
động ra sao. Truy cập bit.ly/ 

DCPSPulse để tìm hiểu thêm.

Một số ví dụ về cách thức 
Phong Trào Quyền Dân Sự 

vẫn còn liên quan hiện nay là 
gì? Viết một bài phát biểu về 
chủ đề này và chia sẻ nó với 

bạn bè và gia đình.

Sử dụng máy tính có 
internet, hãy truy cập Kids 
National Geographic trực 

tuyến tại bit.ly/GhostGlove 
để hoàn tất thử nghiệm 

“Ghost Glove” và quan sát 
phản ứng hóa học thực sự!

Nhận biết bài toán có thể 
giải quyết bằng một sáng 

kiến!Viết ra các ý tưởng trong 
sổ ghi chép rồi vẽ phác một 

thứ ưa thích.Con có nghĩ 
rằng có thể làm điều này cho 

riêng mình?

Nói về những cách có thể tiết 
kiệm nước, khi đó hãy truy 

cập bit.ly/DCPSwater để xem 
thêm các ý tưởng tuyệt vời 

khác!

Sử dụng một bộ bài, lật hai 
lá bài lên và nhân lại. Lật qua 
một lá bài khác và nhân tổng 

số bằng cách dùng con số 
trênlá bài mới đó. Lặp lại!

Truy cập Lễ Hội Mùa Hoa 
Anh Đào Quốc Gia  
bit.ly/DCPSCherry.

Thăm quan Lễ Hội Hoa Huệ 
và Hoa Sen tại Kenilworth 

Park và Aquatic Gardens. Truy 
cập nps.gov/keaq đểbiết 

thêm thông tin.
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Khoa Học Toán Học Nghiên Cứu Xã Hội

Suy nghĩ về một danh sách các 
tiện nghi hiện đại sẽ không có 
sẵn khi mọi người lần đầu tiên 
đi tới miền tây. Di chuyển về 
phía tây giờ đây khác biệt ra 

sao? Liệu cuộc sốnghiện đại sẽ 
dễ dàng hay khó khăn hơn?

Dành một ngày tại triển lãm 
Khám Phá Các Hành Tinh 

của Bảo Tàng Hàng Không 
và Vũ Trụ Quốc Gia hoặc 

trong rạp hát IMAX. Truy cập 
airandspace.si.edu để biết 

thêm thông tin.

Suy nghĩ về một chương trình 
truyền hình khoa học viễn 
tưởng hay phim quý vị đã 

xem gần đây! Dùng chương 
trình này để tìm cảm hứng 
sáng tạo loạt truyện tranh 

khoa học viễn tưởng.

Phỏng vấn năm người đã 
dọn nhà trong 10 năm qua. 
Tại sao họ lại dọn đi? Điều 

gì tương đồng giữa các câu 
chuyện của họ và những 

người đã di cư về phía Tây?

Tham quan Bảo Tàng Nội Chiến 
Mỹ gốc Phi vào ngày Thứ Bảy 
đầu tiên của mỗi tháng, nơi 

các hậu duệ của Đội Quân Da 
Màu Hoa Kỳ chia sẻ những câu 
chuyện và sự kiện gia đình. Để 

biết thêm thông tin hãy truy cập 
afroamcivilwar.org.

Truy cập bit.ly/
DCPSgraphing, bit.ly/

DCPSgraphing2, hoặcbit.
ly/DCPSgraphing3 để thực 

hành vẽ đồ thịtrên máy tính.

Thường xuyên ghi chép quý vị 
đã dành bao nhiêu thời gian đọc 
sách mỗi ngày! Liệt kê các nhân 
vật ưa thích của bạn từ mỗi câu 

chuyện và xác định địa điểm trong 
câu chuyện mà nhân vật thể hiện 

phẩm chất bạn ngưỡng mộ.

Ghé thăm Bảo Tàng Bướm 
Pavilion Lịch Sử Tự Nhiên 

Smithsonian, miễn phí 
vào các Thứ Ba. Truy cập 
www.mnh.si.edu để biết 

thêm thông tin.

Thực hành nhân và chia 
các phân số. Truy cập bit.
ly/DCPSmultiply hoặc bit.
ly/DCPSdivide để biết tài 

nguyên trực tuyến nhằm ghé 
thăm tại nhà hoặc thư viện 

địa phương của quý vị!

Kế hoạch mùa hè của quý vị 
là gì? Hãy tìm ý tưởng cho 

năm hoạt động mà quý vị có 
thể cùng trẻ tiếp tục học tập 

trong suốt mùa hè.

Phác họa một bản đồ với 
những nơi quan trọng gia đình 

của quý vị đã tớihoặc đã ghé 
thăm trong vùng. Lên kế hoạch 
chuyến đi mà quý vị có thể thực 

hiện để thăm những nơi làm 
nên mái ấm của quý vị.

Hãy tưởng tượng lấp đầy một 
căn phòng bằng nước từ trên 

xuống dưới. Dựa vào kích thước 
của căn phòng, sẽ cần khoảng 
bao nhiêu gallon nước để lấp 

đầy căn phòng?

Hãy đến thư viện địa phương của 
quý vị để xem thử ba cuốn sách 

mới! Truy cậpbit.ly/FindMyLibrary 
để tìm chi nhánh thư viện địa 
phương của quý vị. Đảm bảo 

thêm các đầu sách mới quý vị sẽ 
đọc vào danh sách đọc của mình!

Thảo luận về cách chiến tranh và xung 
đột đã ảnh hưởng đến mọi người 

trong cuộc sống của bạn như thế nào. 
Làm thế nào chúng ta có thể tôn vinh 
những người đã cống hiến? Truy cập 

bit.ly/WriteOurTroops và gửi thư (hoặc 
email) cho những người lính hoặc cựu 

chiến binh của chúng ta.

Ghé thăm triển lãm Qua Lăng 
Kính Người Mỹ gốc Phi của Bảo 
Tàng Lịch Sử Hoa Kỳ đểtheo dõi 
các tường thuật cá nhân từ Kỷ 

Nguyên Cách Mạng cho đến nay. 
Truy cập nmaahc.si.edu để biết 

thêm thông tin.
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