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Buổi Họp Ban Cố Vấn
Chương Trình GATE 

Của Học Khu

Ngày 24 tháng 10, 2017

Giới thiệu

• Cheryl Ruiz

o Trưởng Ban Giáo Dục Học Sinh Giỏi và Có
Năng Khiếu

o Jamie Gingras

o Thư ký Ban Giáo Dục Học Sinh Giỏi và Có
Năng Khiếu

• Phụ huynh

o Nhận biết các trường

Chương trình buổi họp

 Cập nhật về Sách Lược Toàn Diện

 Khái quát về chương trình GATE

 Bài học theo phương pháp suy luận

 Báo cáo của văn phòng GATE 

 Những điều chia sẻ của trường
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Mục tiêu 1A: Nội dung học tập
Mục tiêu 1B:  Anh ngữ học đường
Mục tiêu 1C: Thói quen học tập chuyên

cần

Mục tiêu 2A: Động lực học tập
Mục tiêu 2B: Lành mạnh trong cảm xúc, 

giao tiếp
Mục tiêu 2C: môi trường học tập

Mục tiêu 3A: Sẵn sàng vào đại học và chọn
nghề

Mục tiêu 3B:  Thành công ở đại học và nghề
nghiệp

Mục tiêu phụ

GGUSD’s Advanced Placement (AP) pass 
rate of 64.29% is higher than the state, 

country, and world averages. 
A-G Rate: 

58.1%
Beats 

county & 
state!

% Đạt Tiêu Chuẩn SBAC 2017
Môn học Cấp Lớp 2015 2016 2017

Ngữ
văn

‘ELA’

3 40 47 52

4 40 47 52

5 47 52 53

6 49 56 59

7 50 58 59

8 55 58 59

11 63 66 67

TOÁN

3 44 53 56

4 36 46 49

5 32 37 40

6 40 49 47

7 40 45 47

8 43 49 49

11 36 39 43

Tiến bộ

Môn Ngữ văn
52-67%

Đứng đầu
trong các học
khu thành thị
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 27,064 HỌC SINH

 2,632 NHÂN VIÊN

 HẦU HẾT MỌI GIA ĐÌNH

Điền bản thăm dò…

BẢN THĂM DÒ 
VỀ SÁCH LƯỢC 
TOÀN DIỆN 
2017

ThămDò Ý Kiến Nhân Viên

Ưu điểm chung

 Hãnh diện về nhà trường và học khu!

 Nhà trường là nơi an toàn, hỗ trợ và
khuyến khích học sinh! 

Những mặt cần cải tiến

 Trường học: thói quen học tập chuyên
cần

 Học khu: liên lạc và đưa ra quyết định

Chủ đề luôn bàn luận: đề ra kế hoạch

Bản ThămDò Ý Kiến Học sinh

Ưu điểm chung
 Kỳ vọng cao
 Tự tin vào khả năng thành đạt
 Hỗ trợ học vấn

• Nhà trường đặt trọng tâm vào việc đạt thành quả học vấn cho tất
cả học sinh (Lãnh vực gia tăng cao nhất so với năm trước)

Những mặt cần cải tiến
 Cơ sở trường ốc & sự an toàn
 Thói quen học tập chuyên cần
 Động lực thúc đẩy (tinh thần

cầu tiến)
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Kết Quả ThămDò Ý Kiến
PhụHuynh

Khái Quát Về Chương Trình GATE

Giáo viên có kiến thức vững vàng

 Không ngừng tu nghiệp chuyên môn

 Phương pháp tổng hoà của GATE 

 Hỗ trợ về cảm xúc và giao tiếp. 

Những ý 
tưởng/ khái

niệm bao quát
mọi lãnh vực

Đề cập đến
những khái
niệm trọng

tâm về nhân
văn

Liên kết tất cả
các lãnh vực
trong chương

trình học

Khiến việc học
có ý nghĩa và có
thể áp dụng vào

đời sống

Chủ Đề
PhổQuát
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Chủ đề PhổQuát

2017‐2018

THỨ TỰ
Lớp 1-2 

THAY ĐỔI
Lớp 3-4 

HỆ THỐNG
Lớp 5-6 

Thứ tự có thể tự nhiên
hay có sắp xếp

Thay đổi có thể tạo
điều tốt hoặc điều xấu

Hệ thống gồm
những phần hoạt
động để hoàn tất

công việc

Tận lực

Những sách hay dành cho thanh thiếu niên
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Phương Pháp Suy Luận

Sâu Rộng và Phức Tạp

Cách suy đoán nội dung
consequence significance

evidence characteristics

Các Yếu Tố Để Học Tập

Phương pháp Suy Luận
Nội Dung

Mục đích: Nâng cao sự hiểu biết & khích lệ sự mở
rộng kiến thức.

Nguyên khởi/Nguồn gốc
Định nghĩa sự khởi
đầu, căn nguyên, 

hay nguồn gốc của
ý tưởng, sự việc

Mối Tương Quan
Giữa Sự Sâu Rộng & 

Phức Tạp

Những câu hỏi mở
đầu:

 _____ khởi đầu ra
sao?

 ______ bắt đầu ra
sao?

 Căn nguyên của
_____ là gì?

 ______Bắt nguồn từ
đâu/như thế nào?
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Sự đóng góp

Định rõ điều gì, sự
kiện gì hay kết quả

quan trọng gì
Mối Tương Quan

Giữa Sự Sâu Rộng & 
Phức Tạp

Những câu hỏi mở đầu:

 Những ảnh hưởng
đáng kể đến_____ ?

 ______tác động đến
______ như thế nào?

 Giải thích những hậu
quả của ____ có thể
xảy ra.

Sự tương đồng

Xác định ý tưởng
hay sự kiện giống
nhau và có thể so 

sánh với nhau

Mối Tương Quan
Giữa Sự Sâu Rộng & 

Phức Tạp

Những câu hỏi mở đầu:

 _____ và _____liên
quan đến nhau như thế
nào?

 Nhận biết sự giống
nhau giữa ______ và
______ra sao?

 ______Chứng minh sự
tương đồng giữa ____ 
và _____?

Sự hội tụ

Định rõ điểm quy tụ
để mô tả sự kiện

hay ý tưởng
Mối Tương Quan

Giữa Sự Sâu Rộng & 
Phức Tạp

Những câu hỏi mở đầu:
 Những yếu tố nào quy

tụ để mô tả hay giải
thích ________ ?

 Những ________ này
hội tụ ở điểm nào?

 (Những điều) nào cùng
quy tụ để tạo______?
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Sự nghịch lý

Xác định những yếu
tố đối nghịch trong

ý tưởng hay sự kiện

Mối Tương Quan
Giữa Sự Sâu Rộng & 

Phức Tạp

Những câu hỏi mở đầu:
 Những điều khác nhau

giữa các kết luận về
_________? 

 Đâu là những ý tưởng
đối nghịch với _______? 

 Những điều nào không
đồng nhất trong ______?

 Giải thích điều đối nghịch
do_____ tạo ra.

Cách Suy Luận Nội Dung

Gia đình của
em BẮT 

NGUỒN từ
đâu?

Em ĐÓNG 
GÓP cho gia
đình? nhóm? 
và trường học
của em như

thế nào?

Vào thời điểm
nào trong đời
CÙNG MỘT 

LÚC đã xảy ra
nhiều điều làm
em rất vui hay 

rất buồn?

Em và cha mẹ
/con cái hay 

anh chị em có
ba đặc điểm
nào GIỐNG 

NHAU?

Em có những
MÂU THUẪN 

gì?

Các Cách Giao Tiếp

Chia sẻ những gì quý vị biết được. 
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Thảo luận tại bàn

Quý vị đã học hỏi được gì về
cách suy đoán nội dung? 

Bài tập làm ở nhà dành cho phụ huynh

Đọc sách cho
con nghe

1

Dùng cách suy
đoán nội dung 
để thảo luận về
câu truyện

2

Thảo luận với con 
về câu truyện

3

Thảo luận tại bàn

Quý vị sẽ làm gì ở nhà để hỗ
trợ con em có năng khiếu?
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Báo Cáo của Văn Phòng GATE

Trường Tiểu Học Intermediate

 Allen
 Patton 
 Peters Mẫu giáo-

lớp 3
 Peter lớp 4- lớp 6

Các trường chuyên
về Gate

 Anthony
 Garden 

Park
 Hazard
 Murdy
 Sunnyside

School Within 
a School Model

Các Trường có
chương trình

Gate

Tất cả các trường trung học cấp II tham gia
chương trình ở các mức khác nhau

Chương trình dành cho học sinh
khá/các môn học tiền cao cấp về
Lịch Sử Thế Giới/ Lịch Sử Hoa Kỳ

& 
Khoa học vật thể/đời sống

Năm thứ 5 
 Doig
 McGarvin

Năm thứ 3  
 Bell
 Lake 
 Irvine
 Ralston
 Walton

Năm thứ 2
 Fitz 
 Jordan 
(Chỉ có môn Lịch sử thế

giới)

Năm thứ 1
 Alamitos 

(Thí điểm)

Trường Trung Học Cấp I

Báo cáo của các trường

 Mẫu giáo đến lớp 6

 Lớp 7 đến lớp 8

 Lớp 9 đến lớp 12

Hướng Dẫn Phụ Huynh
 Đêm hướng dẫn về kỳ thi tiểu bang và trách nhiệm

nhà trường

Thứ năm, ngày 2 tháng 11, 2017
Trường Tiểu Học Peters lớp mẫu giáo-lớp 3 

từ 6:00 chiều -7:30 tối

 Các ngày họp dự trù của GATE DAC trong 2017-2018

 Phòng hội kế bên văn phòng học khu, 6:00 chiều-7:00 tối

 Buổi họp thứ #2: thứ ba, 30 tháng 1, 2018

 Buổi họp thứ #3: thứ ba, ngày 8 tháng 5, 2018
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Liên Lạc Với Chương Trình
GATE

 Email: gate@ggusd.us

 Điện thoại: (714) 663‐6488

 Trang mạng: ggusd.us/GATE

Cheryl Ruiz
Trưởng Ban GATE 
cruiz@ggusd.us

Jamie Gingras
Thư ký GATE 

jgingras@ggusd.us


