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Hoan Nghênh Các Em Trở Lại Trường 
Thầy là Berstein là giáo viên môn Công Nghệ Vi Tính của các em. Thầy muốn làm quen 
với tất cả các em. 
Năm nay, chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian vào việc thực hành cả hai môn Toán và kỹ 
năng hiểu biết bằng cách sử dụng chương trình Study Island, Ticket to Read, và First in 
Math. Tuy nhiên, vì đây là l ớp KỸ THUẬT, do đó sau đây là những gì mà chúng ta sẽ 
học trong năm học này: 
Sáu tuần học đầu, chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp trực tuyến an toàn, nghiên cứu, và 
cyber-citizen; 
Trong suốt năm học, chúng tôi sẽ có những sinh hoạt kỹ thuật nhỏ ở giữa những kỳ chuẩn 
bị thi; 
Cấp lớp 6 sẽ học cách sử dụng thành thạo Microsoft Word vào mùa xuân; 

Cấp lớp 7 sẽ học cách sử dụng thành thạo Microsoft Excel (Spreadsheets) vào mùa xuân; 

Cấp lớp 8 sẽ học cách kết hợp Word, Excel, và Microsoft Powerpoint trong một đề án 
vào mùa xuân có liên quan đến Dự Án Dịch Vụ Học Tập. 

Khi các em đến Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ, thầy mong rằng các em làm được 3 điều: 
HÃY CHUẨN BỊ - Các em được chấm điểm không những qua những bài làm nộp lên mà 
còn dựa vào việc sẵn sàng trước khi đến lớp VÀ kỹ năng ghi chép của các em- đây là một 
phần của công nghệ!  
HÃY LỊCH SỰ - Các em sẽ có dự án nhóm và dự kiến sẽ tập trung vào các nghiên cứu 
CỦA CÁC EM cũng như cho phép các bạn cùng lớp của em tập trung vào bài làm của họ 
- điều này cũng là một phần của công nghệ! 
THAM GIA TÍCH CỰC - các em sẽ được chấm điểm dựa trên sự tham gia của mình 
trong lớp học - nếu không tham gia, các em sẽ không có được điểm số mà thầy biết là các 
em có khả năng đạt được! 

Xin Đón Chào Các Em Vào Lớp Kỹ Thuật! 
Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese 
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