
TrÜ©ng Ti‹u H†c Beacon Hill  
Thành Tích Bi‹u H†c TÆp CuÓi Næm ChÜÖng Trình Ti‰ng Ph° Thông 

Seattle Public Schools FLAP Grant for Chinese 2007 June, 2007  

 

H†c Sinh: ___________________ Giáo Viên L§p H†c: ______________  L§p: ___ 
 

ThÜa Quí VÎ Phø Huynh và Giám H¶, 
Trong bÓn tháng vØa qua, con em cûa quí vÎ Çã h†c ti‰ng Ph‡ Thông (Mandarin) m‡I ngày 30 phút. Các em Çã h†c 
hÕi vŠ chào Çón, màu s¡c, các con sÓ, trái cây, hình dång, bài hát, và nh»ng tØ v¿ng khác trong lúc th¿c tÆp các 
næng khi‰u vŠ toán h†c b¢ng ti‰ng Ph° Thông. Thành Tích Bi‹u H†c TÆp này cho thÃy s¿ ti‰n tri‹n cûa cháu trong 
th©I gian h†c ti‰ng Ph° Thông trong chÜÖng trình. Bäng ÇÎnh giá cho thÃy là cháu ho¥c ChÜa N¡m V»ng ÇÜ®c ÇiŠu 
gì, ho¥c ñang Ti‰n Tri‹n ho¥c ñã N¡m V»ng ÇÜ®c tØng các næng khi‰u.  
 
Tôi rÃt hân hånh có cÖ h¶I ÇÜ®c giäng dåy cho cháu b¶ môn toán b¢ng ti‰ng Trung Hoa qua s¿ h° tr® cûa Ngân 
Khoän ChÜÖng Trình Tr® Giúp Ngoåi Ng» (FLAP)dành cho ngÜ©I Hoa. Tôi hy v†ng là cháu thích l§p h†c này rÃt 
nhiŠu cÛng nhÜ tôi thích.  

                                                                                  ___________________, Giáo Viên Ti‰ng Ph° Thông 
 

Chào HÕi 
H†c sinh bi‰t cách: 

 
 

 
ChÜa N¡m V»ng 

 
 

ñang Ti‰n 
Tri‹n 

 
 
 

ñã N¡m V»ng 

    Chào m¶t ngÜ©i nào Çó b¢ng ti‰ng Ph° Thông    
    Nói cäm Ön & chào tåm biŒt    

ñ‰m & So Sánh 
H†c sinh bi‰t cách: 

 
 

 
ChÜa N¡m V»ng 

 
 

ñang Ti‰n 
Tri‹n 

 
 
 

ñã N¡m V»ng 

   ñ‰m sÓ Ç‰n 20 ho¥c hÖn b¢ng ti‰ng Ph° Thông    
    NhÆn dång ra có bao nhiêu trong m¶t nhóm    
    So sánh hai nhóm (nhiŠu/ít)    
    So sánh hai vÆt (l§n/nhÕ)    

MÀu S¡c, Hình Dång & ñÒ VÆt 
H†c sinh bi‰t cách: 

 
 

 
ChÜa N¡m V»ng 

 
 

ñang Ti‰n 
Tri‹n 

 
 
 

ñã N¡m V»ng 

    NhÆn dång và k‹ tên ÇÜ®c 4 ho¥c nhiŠu màu    
    NhÆn dång và k‹ tên ÇÜ®c 4 ho¥c nhiŠu trái cây    
    NhÆn dång và k‹ tên ÇÜ®c 4 ho¥c nhiŠu hình 
    dång cæn bän 

   

    Hát m¶t bài hát     
L©i Phê d¿a vào s¿ tham gia trong l§p: 
 (“X” cho thÃy là cháu làm viŒcnày trong l§p) 
 

Hånh Ki‹m: Nói: 
 Tích c¿c tham gia trong l§p h†c   ThÜ©ng trä l©i b¢ng ti‰ng Ph° Thông 
 L¡ng nghe và chú tâm trong l§p   Phát âm Çúng ti‰ng Ph° Thông 
 Hòa ÇÒng v§i ngÜ©i khác trong l§p  HÖi bÎ trª ngåi khi dùng ti‰ng Ph° Thông  
 ñôi khi xao lãng trong l§p    

 
 
 

mcchan
Vietnamese




