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Kỳ Thi G.A.T.E.
Đơn Đề Cử cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 7 có sẵn ở văn phòng trường
từ 24 Tháng 10 đến ngày 4 Tháng 11.
Thời hạn chót để nộp đơn là 4 giờ chiều ngày 4 Tháng 11, 2016
Một học sinh có thể dự thi cho chương trình GATE 3 lần. Tuy nhiên, học sinh không thể
dự thi hơn hai năm liên tiếp. Phụ huynh/người giám hộ có thể đề cử học sinh không quá
hai lần.
Những Đặc Tính riêng của Trẻ Em có Thiên Tài
Những đặc tính riêng sau đây tiêu biểu cho một vài nét đặc biệt đã được tìm thấy ở những trẻ em có
thiên tài.
Có một trình độ từ vựng cao đối với lứa tuổi của em.
Quan sát sự việc một cách quan tâm và cẩn thận với cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân và hậu
quả.
Ham thích đọc sách, thường thường cao hơn trình độ cấp lớp.
Tự hướng dẫn, có xu hướng so sánh, phân tích, xếp đặt và tự lý luận sự việc.
Luôn luôn tò mò, đặt những câu hỏi mới lạ và đặc biệt.
Là một người hoàn hảo.
Có thể chỉ thích làm việc một mình.
Học hỏi nhiều qua thực hành.
Nhạy cảm đối với bản thân và người khác, cảm xúc trước cái đẹp, có tính khôi hài, quan tâm
đến sự đúng hay sai.
Chứng tỏ rằng mình sẽ hoàn tất bổn phận hay sẽ giải quyết những khó khăn.
Thông tin bổ sung để giúp đỡ với quyết định xem có nên giới thiệu để thi GATE
hay không
In lại từ Tạp Chí Challenge
Trẻ Thông Minh
Biết những câu trả lời
Chú ý
Chu đáo
Trả lời những câu hỏi
Đứng đầu trong nhóm
Lắng nghe với sự chú ý
Cần 6 đến 8 lần để hiểu rõ
Hiểu ý tưởng
Ưa thích bạn bè
Hiểu biết ý nghĩa
Hoàn tất công việc
Thích thú đến trường
Duy trì sự hiểu biết
Kỹ thuật gia
Ưa thích sự trình bày tuần tự đơn giản

Trẻ có Thiên Tài
Hỏi những câu hỏi
Thật tò mò
Tham gia với cả tinh thần lẫn thể xác
Thảo luận chi tiết, kỹ lưỡng
Trình độ cao hơn cả nhóm
Cho thấy nhiều cảm xúc và ý kiến
Cần 1 đến 2 lần để hiểu rõ
Cấu tạo trừu tượng
Ưa thích người lớn
Rút ra kết luận
Khởi xướng dự án
Ưa thích học hỏi
Sử dụng sự hiểu biết
Nhà phát minh
Ưa thích sự phức tạp

Kathy Davis, Hiệu Trưởng
714-375-6227
Những điều đặc biệt cần
chú ý:
 4 Tháng 11 Ngày Giáo Viên
Tu Nghiệp—không học sinh
 10 Tháng 11 Jog-a-thon
 11 Tháng 11—Veterans Day
—Nghỉ học
 15 Tháng 11—School Picture
Make-up Day
 15 Tháng 11— Buổi họp PTO
lúc 6:30 pm
 18 Tháng 11—Special Person’s
Day 8:00-10:00am
 21-25 Tháng 11 Lễ Tạ Ơn

Những Ngày Đi Học

Thông Điệp của Hiệu Trưởng
Tháng Mười Một ở đây và Lễ Tạ Ơn cũng nhanh
chóng đến gần. Chúng tôi có rất nhiều điều để
biết ơn tại Tamura. Một SỰ CẢM ƠN RẤT
NHIỀU đến tất cả các bậc cha mẹ tham dự buổi
họp phụ huynh / giáo viên của họ. Qua sự cùng
làm việc của giáo viên và cha mẹ, Tamura có thể
đạt được sự liên lạc với đa số các bậc cha mẹ của
chúng tôi vào thời điểm của cuộc họp. Sự liên lạc
thường xuyên rất là quan trọng cho sự thành công
của con em quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho
sự đi học chuyên cần thật XUẤT SẮC của tất cả
học sinh của chúng ta trong hai tháng đầu tiên của
năm học. Làm rất tốt!

Let us remember that , as much has been given us,
much will be expected from us, and that true homage comes from the heart as well as from the lips,
and show itself in deeds.
-Theodore Roosevelt

ĐẾN TRƯỜNG MỖI NGÀY RẤT QUAN TRỌNG! THỬ THÁCH SỰ CHUYÊN CẦN TRONG THÁNG 11!

Thử Thách Sự Chuyên Cần trong Tháng 11! Tất cả học sinh đi học và đến đúng giờ trong suốt Tháng 11,
sẽ nhận được một giải thưởng nhỏ và sự khen ngợi. Hãy khiến cho sự đi học chuyên cần trở thành một
thói quen!
Phụ huynh có thể giải thích những lợi ích của việc đi học thường xuyên, đúng giờ. Xin hãy giúp giải thích
các thông điệp sau đây với con của quý vị:
• Khi bạn đi học càng nhiều, thì bạn càng học hỏi được nhiều.
• Khi bạn học hỏi được nhiều, thì điểm hạng của bạn sẽ được cao hơn.
• Khi điểm hạng của bạn được cao, thì bạn sẽ càng thích đi học hơn.
• Khi bạn đi học lâu dài, thì có nhiều khả năng bạn được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.
Đi học thường xuyên và đúng giờ là một mục tiêu chỉ có thể đạt được với sự hợp tác của cả hai phụ huynh
và con trẻ. Sự vắng mặt góp phần cho việc học tập bị mất. Phụ huynh nên cố gắng hết sức để sắp xếp các
sự kiện của gia đình và các cuộc hẹn ngoài giờ học. Khi cần thiết phải nghỉ học, phụ huynh nên gọi cho
trường vào ngày vắng mặt hay gửi một thư ngắn khi trẻ em trở lại trường. Xin cho lý do cụ thể liên quan
đến sự vắng mặt. Hãy nhớ rằng, Đến Trường Mỗi Ngày Rất Quan Trọng!

Phần Ăn Trưa Ở Trường
Xin lưu ý rằng phần ăn trưa ở trường học là $3.00. Quý vị
có thể mua phiếu trả trước cho 20 bữa ăn trưa là $60.
Hãy vào MySchoolBucks.com hoặc gửi chi phiếu đến
trường đề trả cho FVSD hoặc tiền mặt với các thông tin sau:
Tên của con quý vị - Trường Tamura – Tên Giáo viên –
và số phòng học. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan đến
các chương trình ăn trưa, vui lòng gọi cho Phòng Dịch Vụ
Thực Phẩm tại 843-3242.
Không nên làm gián đoạn lớp học vì các bữa ăn trưa bị
quên.

ĂN TRƯA Ở TRƯỜNG
$3.00
Phiếu ăn - $60/20 phần

Nếu con quý vị quên phần ăn
trưa, hãy đem phần ăn của nó
đến xe để thức ăn tại trước văn
phòng. Các phần ăn trưa sẽ
được đưa đến khu vực ăn trưa
bởi Phụ Tá Buổi Trưa. Chỉ cho
con của quý vị đến kiểm tra xe
để thức ăn vào những ngày em
ấy phát hiện ra là mình quên
đem phần ăn trưa.
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