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Chương Trình Gia Đình Và Nhà Trường Cùng Họp Sức (FAST) tại trường của quý vị được bảo trợ bởi 

dự án Đầu Tư Cho Sự Đổi Mới (i3) và tài trợ bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.  Trên Facebook và trên trang 

web, dự án này được gọi là PhillyFAST-i3. Chương trình này hoạt động tại 30 trường tiểu học của 

thành phố Philadelphia.   

 

FAST Là Gì? 

 FAST là chương trình kéo dài trong 8 tuần nhằm xây dựng sự tự tin cho trẻ em, cung cấp cho 

người lãnh đạo trong gia đình những phương tiện mới, và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa 

nhà trường và gia đình.  

 

Mục Tiêu Của FAST Là Gì? 

 Giúp cho mỗi học sinh đều được thành công tại nhà, tại trường và trong cộng đồng. 

 

Phụ Huynh/Giám Hộ Có Được Lợi Ích Gì Từ Chương Trình FAST? 

 FAST sẽ mang lại cho quý vị những phương pháp mới đầy sức mạnh để xây dựng và hỗ trợ cho 

việc học tập của con em quý vị.     

 Quý vị sẽ có thời gian để gặp gỡ các phụ huynh và giám hộ khác. Quý vị sẽ tìm được những 

nguồn trợ giúp, ý tưởng và mối liên lạc mới.  

 

Tại Sao Cả Gia Đình Tôi Muốn Đến Chương Trình FAST? 

 Có lợi cho mọi người.  

 Tất cả các sinh hoạt đều hào hứng.   

 Quý vị sẽ cùng ăn buổi ăn miễn phí. 

 Các hoạt động được sắp xếp với hình thức nhắc nhở 

cho con quý vị biết rằng quý vị là người lãnh đạo 

trong gia đình, ngay cả lúc quý vị tận hưởng giây 

phút đặc biệt này.   

 Các gia đình đều thích FAST.  Một khi gia đình 

đến chương trình FAST, thì trên 80% tốt nghiệp 

chương trình 8 tuần. Nhiều gia đình đi thẳng đến 

FASTWORKS®. 

 Bằng những trò chơi hào hứng và có thưởng với 

những người cùng trường, con quý vị sẽ trở nên thoải 

mái và tự tin để đi đến thành công.  

 

 

Phụ Huynh & Giám Hộ  

Của Học Sinh Từ Lớp Mẫu Giáo - Lớp 1  
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Chương Trình FAST Có Kết Quả Tốt Hay Không? 

 Có.  Chương Trình FAST được Tiến Sĩ Lynn McDonald phát triển cách đây 25 năm. Tiến Sĩ 

biết rằng điều quan trọng nhất đối với trẻ em là những người gần gũi nhất với chúng.  Để tăng 

cường cơ hội thành công cho mỗi trẻ em, chúng cần sự hỗ trợ tích cực của gia đình chúng. 

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được là trẻ em nào tham dự chương trình FAST 

đều có sự lựa chọn tốt và học hành tiến bộ hơn tại trường. Phụ huynh cũng đã kể những câu 

chuyện cho biết chương trình FAST đã làm thay đổi đời sống gia đình, mục tiêu cá nhân và 

việc lựa chọn ngành nghề của họ. 

 

Chuyện Gì Xảy Ra Tại Những Buổi Gặp Mặt Trong Vòng 8 Tuần Tại Chương Trình FAST (2.5 

giờ)? 

 Gặp gỡ chào hỏi  

 Dùng buổi ăn miễn phí (do một gia đình tổ chức sau đêm đầu tiên; ngân quỹ để tổ chức buổi ăn 

thông qua “Rút Thăm Xổ Số”)  

 Sinh hoạt hào hứng, mang lại sự tự tin.  

 Dự phiên họp hỗ trợ phụ huynh (trong lúc các trẻ em có thời gian chơi riêng, và được giúp đỡ 

làm bài tập của trường) 

 Thời gian hữu ích giữa từng cá nhân  

 Xổ số như là gia đình (giỏ quà trúng xổ số bao gồm những hoạt động và trò chơi cho gia đình 

kể cả tiền để chuẩn bị buổi ăn cho cộng đồng FAST. Bằng cách này, mọi người đều cho và 

nhận cũng như xây dựng cộng đồng của mình.)   

 

Tôi Có Thể Tìm Hiểu Thêm Về Chương Trình FAST Của Trường Tôi Ở Đâu?   

Chương trình Turning Points for Children, cơ quan phi vụ lợi trợ giúp cho việc hướng dẫn 

chương trình FAST 

FastForKindergarten@tp4c.org, 267/236-1540, www.TurningPointsForChildren.org 

 

Sở Giáo Dục Philadelphia, Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ  

Juanita Rodrigues Romu, Program Coordinator, jromu@philasd.org, 215/400-6716, 

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/ 

        

Trang Web Của Dự Án            

PhillyFASTi3.com      
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