Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events

**Updated October 25, 2017

Like us on Facebook!
Tucson Unified School District
Family Resource Centers
For more information, go to tusd1.org
and look for this button.

Catalina

Palo Verde

Southwest

Wakefield

Trung tâm Tài nguyên
Gia đình

Trung tâm Tài nguyên Gia
đình

Trung tâm Tài nguyên Gia
đình

Trung tâm Tài nguyên Gia
đình

3645 E. Pima Street

1302 S. Avenida Vega

6855 S. Mark Road

101 W. 44th Street

520.232.8684

520.584.7455

520.908.3980

520.225.3800

Giờ hoạt động *
2, 3, 4 6
8:00 Sáng-4:00
Chiều
Thứ 5 12:00 Trưa-8:00 Chiều

Giờ hoạt động *
2, 3, 4 6
8:00 Sáng -4:00
Chiều
Thứ 2 12:00 Trưa -8:00 Chiều

Giờ hoạt động *
2, 3, 4 6
8:00 Sáng -4:00
Chiều
Thứ 4 12:00 Trưa -8:00 Chiều

Giờ hoạt động *
2, 3, 4 6
8:00 Sáng -4:00
Chiều
Thứ 3 12:00 Trưa -8:00 Chiều

*Special center hours and closings on page two.
**Schedule updated monthly. Go to tusd1.org for the most current version.
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Tại Trung tâm Tài nguyên Gia đình TUSD, nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy sự tham gia của gia đình thông qua một trung tâm để tìm hiểu và tiếp cận với các nguồn thông
tin của cộng đồng. Chúng tôi cam kết phát triển sự hỗ trợ của gia đình để nâng cao thành tích học tập và đạt thành tích trong học tập của học sinh..

Trung tâm Tài nguyên đặc biệt cho các gia đình , giờ mở và đóng cửa
3-7 tháng 7, 2017
2 tháng 8, 2017
3tháng 8, 2017
25 tháng 8, 2017
1 tháng 9, 2017
4 tháng 9, 2017
15 tháng 9, 2017
5 tháng 10, 2017
9-13 tháng 10, 2017
20 tháng 10, 2017
9 tháng 11, 2017
10 tháng 11, 2017
17 tháng 11, 2017
22 tháng 11, 2017
23-24 tháng 11, 2017
15 tháng 12, 2017
21 tháng 12, 2017
22 tháng 12, 2017
25 tháng12, 2017- 5 thang1, 2018
12 thang1 , 2018
15 tháng 1, 2018
19 tháng 1, 2018
16 tháng 2, 2018
21 tháng 2, 2018
22-23 tháng 2, 2018
15 tháng 3, 2018
16 tháng , 2018
19-23 tháng 3, 2018
29 tháng 3, 2018
30 tháng 3, 2018
20 tháng 4, 2018
18 tháng 5, 2018
May 24, 2018
May 25, 2018
May 28, 2018
May 29, 2018-June 1, 2018
June 15, 2017

Tất cả các trung tâm và văn phòng của Quận đóng cửa để kinh doanh
Trung tâm Phía Tây Nam mở 9:00 sáng -5:00 chiều***
Trung tâm Catalina mở 9:00 sáng -5:00 chiều ***
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa cho Ngày lao động
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -4:00 chiều nghỉ mùa Thu
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa trong việc thực hiện Ngày Cựu chiến binh
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa nghỉ lễ mùa đông
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa cho Martin Luther King, Jr. Day
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa cho Rodeo Break ( Cao bồi )
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 800 sáng -4:00 chiều Nghĩ Xuân
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa vào ngày lễ mùa xuân
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -4:00 chiều
Tất cả các trung tâm mở 8:00 sáng -2:00 chiều
Tất cả các trung tâm đóng cửa cho Ngày tưởng niệm
Tất cả các trung tâm đóng cửa để dọn dẹp và bảo trì
Tất cả các trung tâm mở 11:00 sáng -4:00 chiều

Các dịch vụ Trung Tâm Hướng Dẫn Gia
Đình dành cho học sinh và gia đình TUSD,
miễn phí.
Xin vui lòng gọi trung tâm để đăng ký các
lớp học.
Việc chăm sóc trẻ dành cho học sinh và anh chị em của TUSD
cho hầu hết các lớp. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên về
sự cần thiết của việc giữ trẻ khi bạn đăng ký. Bao gồm số trẻ
em, lứa tuổi, và bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào.
Dịch vụ thông dịch hiện có. Vui lòng thông báo cho nhân viên
về nhu cầu thông dịch viên khi bạn đăng ký. Xin vui lòng đăng
ký ít nhất hai tuần trước nếu cần thông dịch viên.

Các dịch vụ khác bao gồm:
- Mở phòng thí nghiệm máy tính
- Ngân hàng Quần áo
- Thực phẩm Pantry (Tây Nam, Palo Verde, và Wakefield )
- Hỗ trợ với các Đơn Đăng ký mở và các Mẫu TUSD khác
- Thông tin và Giới thiệu

Nhân viên Trung tâm Hướng dẫn Gia
đình có thể trả lời tất cả các câu hỏi
TUSD của bạn. Gọi hoặc đến bất kỳ
trong bốn trung tâm hỗ trợ.

*** Tất cả các trung tâm khác mở thường xuyên theo giờ hành chánh .
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Ngày
chấm
dứt

Số lớp
học /
cuộc
họp

Diễn giải
Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra những thay đổi tích cực trong chính
bản thân bạn và truyền cảm hứng cho người khác để bạn có thể trở
thành nhà lãnh đạo trong nhà và trong cộng đồng.

Chủ đề

Địa điểm

Ngày

Gio

Ngày bắt
đầu

21 Luật Lãnh đạo

Wakefield

6

10:00 Sáng 11:30 Sáng

10/27/2017

TBD

21

Catalina

2

10:15 Sáng 12:15 Sáng

10/16/2017

11/20/2017

6

Palo Verde

4

9:00 Sáng -11:00
Sáng

8/30/2017

11/4/2017

5

Southwest

4

5:30 Chiều-8:00
Chiều-

11/8/2017

11/29/2017

3*

Catalina

3

9:00 Sáng -11:00
Sáng

9/12/2017

11/21/2017

10*

Dòng Hoạt động Nuôi
dạy con

Ước mơ đến trường

Nghệ thuật và thủ
công

Palo Verde

**Updated October 25, 2017

Hủy bỏ

Southwest

4

12:30 Chiều-2:30 Chiều-

10/18/2017

12/20/2017

10

Catalina

6

10:15 Sáng 12:00
trưa

11/17/2017

12/8/2017

3*

Loạt bài thảo luận về các chủ đề bao gồm mục đích làm cha mẹ, lòng
tự trọng, hiểu biết và hướng sai lầm, trách nhiệm và kỷ luật, giành
được sự hợp tác và các hoạt động gia đình.*
Không có lớp vào ngày 11/22.

Phụ Huynh và Người Giám Hộ, tìm hiểu cách giúp con bạn thành công
trong học tập, xã hội và trong gia đình! Bạn sẽ học cách:• Lập kế hoạch
thành công học vấn để đảm bảo rằng con em của bạn tốt nghiệp trung
học chuẩn bị vào đại học • Khuyến khích các bài tập về nhà và rèn
luyện kỹ năng • Giao tiếp hiệu quả với con của bạn • Thiết lập và duy
trì công bằng, bền vững , và kỷ luật nhất quán • Chuẩn bị cho Hội thảo
Phụ Huynh-Giáo viên • Đảm bảo con của bạn phát triển các kỹ năng
đọc tốt ... và nhiều hơn nữa!
Trung tâm Catalina: Hội thảo được tiến hành bằng tiếng Tây Ban Nha.
Không có lớp 10/10, do nghỉ Thu.
Trung tâm Palo Verde: Đã hủy bỏ do đăng ký thấp
Trung tâm Tây Nam: Hội thảo được tiến hành bằng tiếng Tây Ban Nha.
Thông dịch viên có sẵn-yêu cầu dịch vụ thông dịch viên khi bạn gọi để
đăng ký.
Mang tính sáng tạo của bạn và tham gia sử dụng cho nghệ thuật và
hàng thủ công. * Không có lớp 11/24.
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Chủ đề

Địa điểm

Catalina

Ngày

5

Tránh cuộc đấu tranh
quyền lực: mở rộng
hợp tác xã của Đại Học
AZ

Chương trình Booster
Seat: Trình bày bởi
Phòng cháy chữa cháy
của Drexel Heights

Brainwaves - Cơ chế
phát triển trẻ em:
Trình bày bởi trường
đại học mở rộng hợp
tác

Lớp an toàn cho trẻ

Gio

5:30 Chiều -7:30
Chiều

Palo Verde

Hủy bỏ

Southwest

3:00 Chiều -6:00
Chiều

Southwest

Southwest

4

4

6

5:30 Chiều -7:30
Chiều

12:00 Chiều 1:00
Chiều

Ngày bắt
đầu

11/2/2017

TBD

11/29/2017

11/17/2017

Ngày
chấm
dứt

12/7/2017

TBD

12/13/2017

11/17/2017

Số lớp
học /
cuộc
họp

4*

**Updated October 25, 2017

Diễn giải
Loạt bốn lớp này cung cấp nhiều thông tin sâu hơn về cách giải quyết
các căng thẳng của cha mẹ để xây dựng Dòng Quản lý Hành vi Con
nhỏ.
• Tìm hiểu cách xác định và tránh hiểu lầm từ cha mẹ
• Hiểu tác động của hành vi của bạn đối với con bạn
• Thực hành kỹ thuật để nhận ra và đối phó với sự tức giận
• Tập trung vào cách duy trì những thay đổi và giải quyết vấn đề trong
tương lai.
Miễn phí bữa tối cho cả gia đình!
Catalina: Không có lớp học vào ngày 9 tháng 11 và 23 tháng 11.
Palo Verde: Lớp Hủy do không có ghi danh

1

Drexel Chiều cao Chữa Chảy Chỗ dành cho trẻ em từ 5-8 tuổi. Trẻ em
phải đáp ứng yêu cầu chiều cao và trọng lượng. Liên hệ với
Hermelinda tại Trung tâm Tây Nam, 908-3980, để biết thêm thông tin
và để đăng ký cho hội thảo này.

3

Loạt bài này bao gồm ba phiên dựa trên Chương trình Đào tạo Não bộ.
Miễn phí giữ trẻ và ăn sáng!
• Tăng sự hiểu biết của bạn về các sự kiện và nghiên cứu hiện tại trong
phát triển não sớm.
• Hiểu được tác động đáng kể của bạn đối với não đang phát triển của
con bạn
• Xác định chiến lược hướng dẫn và tăng cường cho trẻ nhỏ

1

Chương trình Dự phòng Khẩn cấp / Chấn thương Thương tật Khẩn cấp
Công cộng sẽ cung cấp ghế xe hơi cho trẻ những người tham dự lớp
học về việc an toàn cho trẻ. Bạn phải đăng ký lớp để nhận được ghế
cho trẻ. Để đăng ký, hãy liên hệ với Hermelinda (520)908-3980 hoặc
Feliciano R. Cruz (520) 879-6124. Xin vui lòng cung cấp tên và số điện
thoại của phụ huynh -khai sinh và trọng lượng của đứa trẻ khi quý vị
đăng ký. * Người tham dự phải có thời gian để lớp nhận được ghế cho
trẻ. Người đến trễ sẽ được yêu cầu đặt lại thời gian. *

4

Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events
Chủ đề

Địa điểm

Ngày

Gio

Ngày bắt
đầu

Ngày
chấm
dứt

Số lớp
học /
cuộc
họp

Palo Verde

2

5:30 Chiều -7:30
Chiều

10/16/2017

11/6/2017

4

Wakefield

2

11:30 Sáng -1:30
Chiều

2/5/2018

2/26/2018

4*

Loạt Quản lý Hành vi
Trẻ em: Trình bày bởi
Sự Mở rộng Hợp tác
của trường đại học

**Updated October 25, 2017

Diễn giải
Loạt bài này bao gồm bốn phiên và một lần tham vấn tiếp theo qua
điện thoại.
Bữa trưa hoặc bữa tối miễn phí cho cả gia đình sẽ được cung cấp! Tất
cả các gia đình có học sinh hoàn hảo sẽ được nhập vào một xổ số cho
đồ chơi miễn phí.
Học hỏi...
· Tại sao trẻ em cư xử theo cách họ làm
· Làm thế nào để dạy các kỹ năng và hành vi mới
Các công cụ để quản lý hành vi sai trái và xây dựng các thói quen tích
cực
· Lập kế hoạch trước cho các tình huống có nguy cơ cao (tức là cửa
hàng tạp hoá)
· Cơ hội thực hành các chiến lược mới
Wakefield: Không có lớp trên 2/19

Những lựa chọn

Palo Verde

2

6:00 Chiều -8:00
Chiều

10/23/2017

12/11/2017

8

CHOICES giúp những người trẻ tuổi xây dựng năng lực đưa ra những
quyết định lành mạnh và hợp lý. Mỗi buổi học sẽ cung cấp cho học
viên một cơ hội để học các kỹ năng ra quyết định tốt, tăng tính tin cậy,
giảm sự tham gia vào hành vi nguy hiểm và tăng thành tích học tập.
Gọi cho Vụ Dịch Vụ Học Sinh Phi-Mỹ ở số 520.584.7500 để biết thêm
thông tin.

Thêu , Đan

Wakefield

2
4

11:30 Sáng 12:30 Chiều

7/11/2017

TBD

Đang thực
hiện

Một hội thảo của các bà mẹ TUSD. Làm mũ, khăn choàng, chăn, hoặc
bất cứ thứ gì bạn chọn, và kết nối với các bậc cha mẹ TUSD khác.

12/11/2017

12/11/2017

1

12/13/2017

12/13/2017

1

12/14/2017

12/14/2017

1

11/2/2017

11/2/2017

1

2

Ăn tốt... khỏe mạnh:
Trình bày bởi trường
đại học Hợp tác xã Mở
rộng

Wakefield

Cơ hội Giáo dục và
Đào tạo cho người tị
nạn: Hãy tham gia

Catalina

4

10:00 Sáng 12:00 Chiều

5

5

5:00 Chiều -7:00
Chiều

Tìm hiểu thói quen dinh dưỡng tốt để giúp bạn sống một cuộc sống
lành mạnh.

Một đại diện của Trường Cao đẳng Cộng đồng Pima sẽ có mặt để trả
lời các câu hỏi thảo luận về các hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên PCC
và những học sinh tương lai là những người tị nạn.
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Chủ đề

Tiếng Anh dành cho
người lớn, học kỳ mùa
thu: buổi sáng

Tiếng Anh dành cho
người lớn: Buổi tối

Tìm Việc làm ở
Mêhicô: Trình bày bởi
Lãnh sự quán Mexico
tại Tucson
Hướng dẫn về quyền
và trách nhiệm của
Học sinh
(GSRR): Trình bày bởi
Ban Bình Đẳng của
Sinh viên TUSD

Ngày
chấm
dứt

Số lớp
học /
cuộc
họp

Địa điểm

Ngày

Gio

Ngày bắt
đầu

Catalina

2
6

8:45 Sáng -10:00
Sáng

10/27/2017

12/11/2017

11

Southwest

3
5

9:30 Sáng -11:00
Sáng

9/26/2017

12/8/2017

19

Palo Verde

3
5

9:30 Sáng -11:00
Sáng

9/21/2017

12/8/2017

20

Wakefield

2
4

9:30 Sáng -11:30
Sáng

9/6/2017

12/8/2017

Đang thực
hiện

Catalina

5

5:45 Chiều -7:15
Chiều

10/26/2017

12/14/2017

6

Palo Verde

2

5:45 Chiều -7:15
Chiều

10/16/2017

12/11/2017

9

Wakefield**

3

6:30 Chiều - 8:00
Chiều

11/7/2017

12/19/2017

7

Wakefield

5

11:30 Sáng 12:30 Chiều

11/16/2017

11/16/2017

1

Catalina

2

11:15 Sáng 12:15 Chiều

12/4/2017

12/4/2017

1

Palo Verde

5

11:15 Sáng 12:15 Chiều

11/30/2017

11/30/2017

1

Southwest

3

11:15 Sáng 12:15 Chiều

12/5/2017

12/5/2017

1

Wakefield

2

11:30 Sáng 12:30 Chiều

11/27/2017

11/27/2017

1

**Updated October 25, 2017

Diễn giải

Học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Không gian có hạn.
* Không có lớp sáng ngày 23/11.*
Không có lớp buổi tối vào ngày 11/9 và 11/23.

** Lớp học tiếng Anh buổi tối của tring tâm Wakefield , được cung cấp
bởi Viện Libre, có sẵn cho tất cả trình độ cho đến thông thạo. Thử
nghiệm và định hướng ban đầu vào ngày 7 tháng 11/2017. Lớp buổi
tối của Wakefield được cung cấp trong các buổi học kéo dài 7 tuần.

Lãnh sự quán Mexico tại Tucson sẽ cung cấp thông tin về việc tìm việc
làm tại Mexico cho những người đang quay trở lại sau khi sống ở nước
ngoài.

Charlotte Brown, Liên lạc Viên Phụ trách Sự phù hợp của Học sinh và
Điều phối viên Điều IX, sẽ thảo luận về Hướng dẫn Học sinh về Các
Quyền của Sinh viên và trách nhiệm .
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Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events
Chủ đề

Phụ Huynh Johnson
Cafecito

Số lớp
học /
cuộc
họp

Địa điểm

Ngày

Gio

Ngày bắt
đầu

Catalina

5

6:30 Chiều -7:30
Chiều 1

1/25/2018

1/25/2018

1

Palo Verde

5

11:15 Sáng 12:15 Chiều

2/1/2018

2/1/2018

1

Southwest

3

11:15 Sáng 12:15 Chiều

1/23/2018

1/23/2018

1

Wakefield

3

6:30 Chiều -7:30
Chiều

1/30/2018

1/30/2018

1

2

3:30 Chiều -5:00
Chiều
7/10/2017

TBD

Đang thực
hiện

Túi đựng thức ăn vệ sinh. Truy cập www.iamyou360.org
để biết thông tin.

10/27/2017

10/27/2017

1

Các gia đình của Johnson sẽ gặp Hiệu Trưởng Rosaisela Cota và tham
gia vào một buổi thông tin về Ngăn Ngừa ức Hiếp .

Người mua nhà 101

Tôi là bạn 360

Ngày
chấm
dứt

**Updated October 25, 2017

Palo Verde

Southwest

4

2:30 Chiều -4:30
Chiều

6

9:15 Sáng -10:30
Sáng

Diễn giải

Tìm hiểu về quá trình mua nhà và những gì mong đợi từ đầu đến cuối.

Kith and Kin

Wakefield

3

9: Sáng 11:00
Sáng *

9/12/2017

12/12/2017

14

Một cuộc họp 14 tuần, không chính thức của folks người chăm sóc trẻ
em trong nhà của họ. Nhận đào tạo, hỗ trợ, và trang thiết bị miễn phí!
Hội thảo này được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha tại Trung tâm
Wakefield và bằng Tiếng Anh tại Trung tâm Tây Nam. * Thời gian có
thể thay đổi. Giáo viên sẽ thông báo cho học viên lớp học những thay
đổi.

Đào tạo kỹ năng sống /
Chương trình dành
cho Phụ huynh

Wakefield

5

10:00 Sáng 12:00 Chiều

11/2/2017

12/21/2017

7

Cung cấp cho phụ huynh kiến thức và kỹ năng để tăng cường mối quan
hệ với con cái và khuyến khích các hành vi lành mạnh.t

Nhảy dây

Southwest

4

6:00 Chiều -7:30
Chiều

11/1/2017

12/20/2017

7*

Trở lại với nhu cầu phổ biến !! Hãy đến và học một vài điệu nhảy cơ
bản và vui chơi nhé !! * Không có lớp học vào ngày 22 tháng 11
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Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events
Chủ đề
Phòng khám di động:
Cung cấp bởi Đại học
Arizona

Sắp xếp Ghi danh
Tham gia : Trình bày
bởi Phòng Dịch Vụ
Cộng Đồng của TUSD

Địa điểm

Ngày

Gio

Wakefield

3

5:00 Chiều -8:00
Chiều

Catalina

5

Wakefield

3

Palo Verde

2

Southwest

4

5:00 Chiều -7:00
Chiều

Ngày bắt
đầu

Ngày
chấm
dứt

**Updated October 25, 2017

Số lớp
học /
cuộc
họp

Diễn giải
Phòng khám di động cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và chăm
sóc phòng ngừa cơ bản với những người không có bảo hiểm y tế hoặc
không có bảo hiểm. Không ai quay lưng bất kể khả năng chi trả cho
dịch vụ.

11/14/2017

11/14/2017

1

11/30/2017

11/30/2017

1

11/21/2017

11/21/2017

1

11/20/2017

11/20/2017

1

11/29/2017

11/29/2017

1

Nhân viên của Bộ phận Dịch vụ Cộng đồng Trường học của TUSD sẽ có
mặt tại chỗ để cung cấp thông tin, trả lời các câu hỏi, và giúp bạn hoàn
thành và nộp Đơn Xin Chọn Trường của Bạn. Dừng lại ở giữa khoảng
thời gian từ 5:00 đến 7:00 PM.

Họp Nhóm Tư vấn
người tị nạn

Palo Verde

2

6:30 Chiều -7:30
Chiều

11/6/2017

11/6/2017

1

Cuộc họp mở cửa cho cha mẹ tị nạn từ khắp Tucson. Các cuộc họp tư
vấn nhằm mục đích đưa ra quan điểm, lo lắng, khen ngợi, quan tâm và
cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi. Mục đích là gấp ba: 1) Kết nối cha
mẹ tị nạn trong cuộc thảo luận với nhau và các bên liên quan khác liên
quan đến kinh nghiệm giáo dục của con mình. 2) Cung cấp phản hồi,
hiểu biết sâu sắc, và sự hỗ trợ từ cha mẹ cho các nhà giáo dục và các
nhà lãnh đạo trường. 3) Xây dựng mối liên hệ gia đình và nhà trường
mạnh mẽ hơn và tăng cường các nỗ lực vận động của phụ huynh.

Nhóm sức khỏe tị nạn
nữ

Palo Verde

2

3:30 Chiều -5:15
Chiều

10/30/2017

12/11/2017

8

Nhóm này dành cho các cô gái ở trường trung học Palo Verde đã đến
Hoa Kỳ là người tị nạn.

Đào tạo tái định cư tị
nạn

Palo Verde

2

5:30 Chiều -8:30
Chiều

11/16/2017

11/16/2017

1

Các cơ quan tái định cư và các nhà cung cấp dịch vụ tị nạn cùng làm
việc với nhau để cung cấp thông tin, đào tạo và tạo cơ hội cho tất cả
mọi người trong cộng đồng.
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Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events
Chủ đề

Địa điểm

Ngày

Quyền và Trách nhiệm
của Quốc tịch, Phần 2
CatalinaWakefield

Catalina

5

Quyền và Trách nhiệm
của Quốc tịch, phần 3

Quyền và Trách nhiệm
của Quốc tịch, phần 4

Wakefield

3

Catalina
Wakefield

5
3

Catalina
Wakefield

Gio

6:00 Chiều -7:30
Chiều

6:00 Chiều -7:30
Chiều

5
6:00 Chiều -7:30
Chiều

3

Ngày bắt
đầu

Ngày
chấm
dứt

Số lớp
học /
cuộc
họp

10/19/2017

11/26/2017

7

10/3/2017

12/12/2017

10

1/18/2018

3/8/2018

7

1/16/2018

3/13/2018

10

4/5/2018

6/14/2018

9

4/3/2018

6/12/2018

10

Catalina

Webinar
Palo Verde

Sau Mẫu FAFSA: Điều
Tiếp theo?

4

10:45 Sáng-12:00
Chiều

11/8/2017

11/8/2017

1

5

12:45 Chiều 2:00 Chiều

11/16/2017

11/16/2017

1

Southwest

Catalina

WebinarPalo Verde

Nhận câu hỏi của bạn
đã được trả lời về Trợ
giúp Tài chính và Mẫu
FAFSA

Southwest

Wakefield

**Updated October 25, 2017

Diễn giải

Được sự cho phép của Pima Count Giáo dục Người lớn PCC đã hợp tác
với Trung tâm Tài nguyên Gia đình Wakefield để cung cấp hỗ trợ giáo
dục cho các cá nhân tìm kiếm quốc tịch Hoa Kỳ, cung cấp các lớp học
trong sự tham gia của công dân, lịch sử và chính phủ.
** Lưu ý: các lớp học sẽ không được tổ chức khi Trung tâm Gia đình
đóng cửa. Kiểm tra với nhân viên hướng dẫn hoặc nhân viên Trung
tâm Gia đình để biết ngày cụ thể.

Tìm hiểu những gì mong đợi sau khi bạn nộp đơn xin Trợ cấp Liên bang
cho Học sinh Liên bang (FAFSA). Tham gia vào hội thảo web miễn phí
này do Viện trợ giúp Sinh viên Liên bang trình bày trong phòng thí
nghiệm máy tính tại bất kỳ Trung tâm Tài nguyên Gia đình nào trong
bốn Trung tâm Gia đình. Nhân viên sẽ sẵn sàng giúp bạn. Đăng ký
trước bằng cách vào https://studentaid.ed.gov/sa/events hoặc đến
sớm ngày và nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký tại trung
tâm. Gọi cho trung tâm trước thứ sáu, 3 tháng 11, để yêu cầu có chăm
sóc trẻ cho hội thảo trên web này.
Tài trợ liên bang sẽ trả lời những câu hỏi của bạn về mẫu FAFSA và trợ
giúp tài chánh, và đưa ra những lời khuyên để tránh những sai lầm
phổ biến trong việc điền đơn FAFSA. Diễn đàn trò chuyện câu hỏi và
trả lời sẽ có trong hội thảo trên web này. Tham gia vào hội thảo web
miễn phí này do Viện trợ giúp Sinh viên Liên bang trình bày trong
phòng thí nghiệm máy tính tại bất kỳ Trung tâm Tài nguyên Gia đình
nào trong bốn Trung tâm Gia đình. Nhân viên sẽ tận tay để giúp đỡ.
Đăng ký trước bằng cách vào https://studentaid.ed.gov/sa/events
hoặc đến sớm ngày và nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký tại
trung tâm. Gọi cho trung tâm không muộn hơn thứ sáu, ngày 10 tháng
11, để yêu cầu chăm sóc trẻ cho hội thảo trên web này.

9

Family Resource Centers
Schedule of Workshops and Events
Ngày
chấm
dứt

Số lớp
học /
cuộc
họp

Diễn giải

Chu đề là gì? Hội thảo thông tin giúp các gia đình hiểu mục đích của
chủ đề .

Chủ đề

Địa điểm

Ngày

Gio

Ngày bắt
đầu

Chủ đề là gì? Được
trình bày bởi TUSD
Grants and
Accountability
Department

Wakefield

2

11:30-12:30
Chiều

10/30/2017

10/30/2017

1

2
4

8:30-9:30 Sáng

7/1/2017

TBD

Đang thực
hiện

3

5:30-6:30 Chiều

7/1/2017

TBD

Đang thực
hiện

5
6

9:00-10:00 Sáng

7/1/2017

TBD

Đang thực
hiện

ZUMBA!

Wakefield

**Updated October 25, 2017

Nhảy theo cách của bạn để thể dục! * Không có lớp học vào các Thứ
Sáu sau,17 tháng 11 - 15 tháng 12, do khai mạc muộn. *
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