
Chương Trình
Song Ngữ
Anh-Việt
J O H N  A .  M U R D Y  E L E M E N TA R Y  S C H O O L

Xuất Sắc Về Thành Tích Giảng Dạy Và Học Tập

Liên lạc Khối Giáo Vụ Các Cấp 
(714) 663-6143!

Luisa Rogers
Trưởng Ban Điều Hành Chương Trình Học Sinh 
Trau Giồi Anh ngữ

duallanguage@ggusd.us
Địa chỉ email

FACEBOOK.COM/GGUSD

@GGUSD YOUTUBE: GGUSD

GGUSD.US (714) 663-6000

Muốn học Chương Trình 
Song Ngữ Anh-Việt?



Chương trình vừa dạy học sinh đọc và viết Anh ngữ đầy đủ vừa 
dạy các em học tiếng Việt. Trong phần giảng dạy bằng Anh 
ngữ, học sinh vẫn sẽ được giảng dạy theo các tiêu chuẩn như 
mọi học sinh khác thuộc Khu Học Chính Garden Grove. Ngoài 
ra, con em sẽ được học nói, tập đọc, tập viết tiếng Việt và toán 
để chuẩn bị cho môn đọc và viết văn. Học sinh và phụ huynh 
không cần phải biết trước hai thứ tiếng để học thành công 
chương trình này.

*Chương trình này miễn phí. Phụ huynh không phải trả học phí 
cho con em tham gia chương trình.

• Học sinh trong chương trình song ngữ đạt thành quả cao hơn 
những học sinh khác được giảng dạy chỉ bằng Anh ngữ.

• Khi so sánh những học sinh nói thuần là Anh ngữ, các em 
trong chương trình giảng dạy bằng song ngữ thường đạt 
điểm thi về phần nghe, đọc và viết văn cao hơn những em chỉ 
được giảng dạy bằng Anh ngữ.

• Những học sinh học chương trình giảng dạy bằng song ngữ 
có sự tự tin, năng lực học vấn và động lực học tập cao hơn.

• Những học sinh thuộc chương trình song ngữ được chuẩn bị 
sẵn sàng hơn khi bước vào môi trường cạnh tranh việc làm 
mang tính toàn cầu nhờ có vốn liếng sinh ngữ giúp các em 
chiếm ưu thế hơn!

Khu Học Chính Garden Grove 
quyết tâm đào tạo tất cả học 
sinh sẵn sàng bước vào thế ky 
toàn cầu 21

“

”

Nghiên cứu cho thấy 
rằng khi học hơn một 
ngôn ngữ, trẻ em sẽ đạt
thành quả cao hơn về
khả năng suy luận, sáng
tạo và học vấn.

Chương trình này được 
giảng dạy như thế nào?

Con tôi sẽ được 
những lợi ích gì?


