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Hè 2017
Kính gửi quý vị phụ huynh,
Là bậc cha me, chúng ta luôn muốn tận dụng mùa hè để giúp cho con em ôn tập và chuẩn bị sẵn
sàng cho niên học sắp tới.
Để giúp các học sinh và quý phụ huynh trong nỗ lực này, Khu Học Chính Garden Grove đã thu
thập nhiều nguồn tài liệu tham khảo trên mạng lại với nhau để tất cả các học sinh, từ lớp vườn trẻ
đến lớp 12 dễ dàng sử dụng. Những nguồn này sẽ giúp con em học sinh ôn lại những gì đã học
để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
MÔN TOÁN
Chúng tôi khuyến khích các em tiếp tục trau giồi môn toán bằng cách ôn lại những gì em đã học
và xem trước những bài mới của cấp lớp trong năm tới. Quý vị có thể vào xem sách giáo khoa
mà con em sẽ học trong năm học tới qua những trang mạng nối kết dưới đây.
Từ Mẫu giáo – lớp 6, vào trang mạng: https://www.pearsonrealize.com
Bấm vào chữ ‘SIGN IN’ – ĐĂNG NHẬP (ở đầu trang bên phải)
Đăng vào trang mạng với tên dùng và mật số dưới đây và bấm vào chữ “Programs” để xem
sách giáo khoa
Mẫu Giáo
Lớp 1
Lớp 2
Tên dùng: ggkstudent
Tên dùng: gg1student
Tên dùng: gg2student
Mật số: welcome1
Mật số: welcome1
Mật số: welcome1
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Tên dùng: gg3student
Tên dùng: gg4student
Tên dùng: gg5student
Mật số: welcome1
Mật số: welcome1
Mật số: welcome1
Lớp 6
Tên dùng: gg6student
Mật số: welcome1
Toán Trung Học Cấp I
Toán Trung Học Cấp I
Toán lớp 7, Toán lớp 8
Vào trang: my.hrw.com
Hãy đăng nhập với những dữ liệu sau đây: (giữ đúng kiểu chữ dùng)
Tên dùng: math
Mật số: gardegrove
Toán Trung Học Cấp II
Đại số I, Hình học, Đại số II
quý vị vào trang mạng: www.connected.mcgraw-hill.com
Hãy đăng nhập với những dữ liệu sau đây: (giữ đúng kiểu chữ dùng)
Tên dùng: ggdemo2017
Mật số: gardengrove0
Với những lớp Toán cao hơn Đại số II (Algebra II), chúng tôi đề nghị quý vị vào trang mạng của
Học viện Khan ‘Khan Academy’ tại địa chỉ sau: https://www.khanacademy.org/
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ANH NGỮ/ANH VĂN
Chúng tôi khuyến khích các em tiếp tục trau giồi cách đọc hiểu bằng cách ôn lại những gì em đã
học và xem trước những bài sẽ học của cấp lớp mới trong năm tới. Quý vị có thể xem trước sách
giáo khoa mới mà con em sẽ học vào năm tới qua những trang mạng nối kết dưới đây.
Anh Ngữ/Anh Văn lớp Mẫu Giáo –Lớp 6 hãy vào trang: www.connected.mcgraw-hill.com
Tên dùng: castudentreview
Mật số: castudentreview1
Step 1: Kéo xuống để tìm cấp lớp của con em

Step 2: Bấm vào “Resources” trên đầu trang.

Step 3: Hãy tìm hiểu thêm về
những tài liệu trên mạng để giúp
con em quý vị thấu hiểu những
khái niệm cho niên khóa tới hay
ôn lại những khái niệm của niên
khóa trước.

Anh Ngữ/Anh Văn Cấp Trung Học 7-12
Anh văn/ngữ văn, vào trang mạng http://my.hrw.com/
Tên dùng: 7-12student
Mật số: password
Để tìm sách giáo khoa môn Anh ngữ theo cấp lớp, quý vị hãy vào khung tìm/chọn phía bên
phải trang mạng. Lưu ý rằng trang mạng này chỉ dành cho lớp 7-12.
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MÔN ĐỌC
Trong mùa hè, chúng tôi đề nghị các em học sinh tiếp tục đọc sách mỗi ngày ít nhất từ 30 đến 40
phút. Dưới đây là những trang mạng có danh mục sách các em có thể đọc theo cấp lớp. Chúng
tôi cũng đề nghị quý vị đưa con em đến thư viện công tại các địa chỉ trong trang mạng các thư
viện hạt Orange bên dưới.
Cấp lớp từ K-2: http://tinyurl.com/2017GrK-2
Cấp lớp từ 6-8: http://tinyurl.com/2017Gr6-8

Cấp lớp từ 3-5: http://tinyurl.com/2017Gr3-5
Cấp lớp từ 9-12:http://tinyurl.com/2017Gr9-12

Trang mạng các thư viện hạt Orange: http://ocpl.org/libloc/libraries
MÔN VIẾT:
Trong những tháng hè, chúng tôi đề nghị phụ huynh cũng vẫn giảm bớt giờ xem truyền hình của
con em (trừ phi là chương trình giáo dục) và giúp con em viết nhật ký mỗi ngày để giúp các em
luyện kỹ năng viết cho năm tới. Các em cũng có thể viết thư cho những người thân ở ngoài tiểu
bang hay quốc gia khác, bày tỏ cảm nghĩ, viết truyện hay làm thơ, hoặc tập tóm tắt ý chính các
câu truyện đã đọc hoặc truyện được thưởng. Viết văn là một kỹ năng chúng ta cũng cần con em
thực tập trong mùa hè để chuẩn bị học vào mùa thu tới.
CÁC NGUỒN HỖ TRỢ KHÁC
Sau đây là danh sách những trang mạng khác giúp các học sinh vui học trong mùa hè.
Chương trình IXL (từ lớp Vườn trẻ-– lớp 12)
Trang mạng IXL giúp các em học sinh từ vườn trẻ đến lớp 12 vui học toán và ngữ văn.
https://www.ixl.com/
‘Khan Academy’Học viện Khan (từ Mẫu giáo – lớp 12)
Học viện Khan giúp các học sinh thực tập giải các bài tập, xem những cuộn băng giáo dục, với
một bảng sử dụng riêng cho mỗi học sinh theo khả năng của từng em,
https://www.khanacademy.org/
‘Be a Learning Hero (Parents)’- Làm Anh hùng Học tập (dành cho Phụ huynh)
Nếu quý vị muốn tìm hiểu về những tiêu chuẩn và cách lượng định mới, đây là trang mạng mà
quý vị cần:
http://bealearninghero.org/
Chúc quý phụ huynh và gia đình một mùa hè vui vẻ.
Ban Giao Tế Cộng đồng

