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Phần trình bày này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn 
về chương trình của chúng tôi cũng như giúp 

trả lời những thắc mắc về chương trình 

Trung Tâm Giáo Dục Lincoln 

chào đón quý vị  



Sổ tay học viên 
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Ghi rõ:  

• Danh số học viên 

 

Trang 3  

• Lớp 

• Giáo viên 

•  Số phòng 



Thẻ học viên 

Giáo viên sẽ cho 
biết ngày lấy thẻ.  

Danh số học viên 



Lời Ngỏ của 
Trưởng Trung 

Tâm 

Robin 

Patterson 

• Các giáo viên có bằng sư phạm, chuyên môn và 
nhiều kinh nghiệm 

• Nhiều lớp khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của 
quý vị 

• Chương trình chuyển tiếp lên đại học cộng đồng , 
chương trình huấn nghệ và thăng tiến trong công 
việc. 

•  Có giáo viên tư vấn giúp hướng dẫn hoạch định 
trong việc học và đạt mục tiêu chuyên môn. 

• Có Liên Lạc Viên Cộng Đồng nói tiếng Việt và Tây 
Ban Nha. 

• Dùng Quyển Sổ Tay Học Viên. 

CHÚC MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH  

GHI DANH HỌC!!! 

 



Nhiệm vụ 

CÁC YẾU TỐ 
DẪN ĐẾN 
THÀNH 
CÔNG 
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•Basic Writing & Grammar (ABE) 
•Pronunciation 
•Citizenship Preparation  
•ESL 
•CPR & First Aid 
•Computer Classes 
•Vocational Business (VESL) 
•High School Diploma  
•High School Equivalency (HSE) 
 



Anh ngữ là sinh ngữ thứ hai 

 Lớp ESL có 6 
trình độ 

Trang 11 

• Bài kiểm lên lớp 
cao hơn 



Hồ sơ: 

• Điểm thi CASAS  
 
 

• Bài học về công dân 
 
• Điểm thi lên lớp 
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High School Diploma  

 Individualized 
Classroom 

 

 Independent 
Study  
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• Bài thi GED  

• Bài thi HiSET 

 
 

Chương Trình Trung Học Tương Đương (HSE) 

& 

Chương Trình Giáo Dục Căn Bản Dành Cho  

Người Lớn (ABE) 

• Môn đọc 

• Viết văn 

• Toán 



Luyện thi quốc tịch 

 • Các ngày thứ tư  

  từ 12 trưa – 3 chiều 

• Học phối hợp: học tại 

lớp, học trên mạng và 

học tại nhà 



Lịch học 

Trang 17-26 



• Khi vắng mặt, cần báo 
cho giáo viên biết 

• Nếu đi nghỉ xa trong 3 
tuần, quý vị sẽ bị cho thôi 
học. 

• Quý vị không thể nghỉ 
học trên 8 ngày. 

• Đọc và ký tên xác nhận 
quý vị đã đọc và hiểu rõ  
quy định về việc đi học 
chuyên cần. SIGN HERE      :__________________ 

Đi học chuyên cần 

Ký tên ở đây 



CẤM HÚT THUỐC 



BÃI ĐẬU XE 



LỐI RA 



LỐI BĂNG QUA ĐƯỜNG 



AN TOÀN TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG 

NƠI ĐỂ XE ĐẠP 



KHÔNG MANG THEO TRẺ NHỎ 



SÁCH GIÁO KHOA 

TRẢ LẠI TẤT CẢ SÁCH KHOA!!! 



VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI LƯU ĐỘNG 



THỨC ĂN 

Khu vực ăn uống Máy bán thức ăn 

KHÔNG 
ĐƯỢC ĂN 

TRONG LỚP 
HỌC 



Nhà vệ sinh 



   Quy định sử dụng phòng  
máy điện toán 

• Không tắt máy điện toán. 

• Không tắt màn hình. 

• Không rút ống nghe                              
ra khỏi máy và phải để lên 
trên máy điện toán. 

• Không được mang thức ăn 
hay thức uống vào phòng. 

• Chỉ được in khi có phép của 
giáo viên. 

• Đẩy ghế vào sau khi dùng. 



Phòng tiếp tân 



Giáo viên tư vấn học đường 

• Tư vấn về việc học, nghề nghiệp và cá nhân 

• Tìm hiểu các ngành nghề và đại học 

• Chi tiết về các trường đại học và tài trợ học vấn 

• Hướng dẫn cách trả lời khi đi phỏng vấn việc làm và  

    cách  làm sơ yếu cá nhân 

• Đặt mục tiêu 

• Các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng và tư vấn cá nhân 

 



Nhân viên liên lạc cộng đồng nói tiếng Việt và 

Tây Ban Nha 

Vietnamese 
Spanish 
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Các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng 

Pages 35-39 



Back Cover 

Sơ đồ trường học 



Bước đầu tiên trong mục tiêu học 
vấn mà quý vị đã đạt được đó là ghi 
danh theo học tại Trung Tâm Giáo 
Dục Lincoln. Hy vọng quý vị cảm 
thấy nơi đây như là gia đình mình ! 
Quý vị hãy nhớ rằng sự chuyên tâm 
về giáo dục là lời tuyên bố hùng hồn 

nhất!  


