
 THÁNG 9 LÀ THÁNG THÀNH CÔNG CỦA TRƯỜNG QUỐC GIA! 

Tham gia cùng chúng tôi cho một loạt các hội thảo phụ huynh được trình bày bởi 
Sở Sức khỏe Tâm thần Quận Los Angeles, tiếp theo là Thảo luận bảng được trình 

bày bởi nhân viên Học khu Rosemead và các đối tác cộng đồng.  Những người 
tham gia sẽ tìm hiểu thêm về cách RSD hỗ trợ sức khỏe xã hội và cảm xúc của học 

sinh. 

 
  5:30-6:30pm 6:30-7:30pm 

Thứ Ba,  
ngày 14 tháng 9 

Chủ đề Trình bày:   
Trẻ em trở lại trường học trong COVID-19 
 
Trình bày bởi:  
Sở Sức khỏe Tâm thần Quận LA 
 

Chủ đề Thảo luận Bảng: 
Sáng kiến toàn trường hỗ trợ tất cả học 
sinh 
 
Người tham gia hội thảo:  
Quản trị viên, giáo viên và nhân viên của 
Trường RSD 
 

Thứ Ba,  
ngày 21 tháng 9 

Chủ đề Trình bày:   
Ảnh hưởng của đại dịch đối với sức khỏe 
cảm xúc của cộng đồng  
 
Trình bày bởi:  
Sở Sức khỏe Tâm thần Quận LA 
 

Chủ đề Thảo luận Bảng: 
Tư vấn tại trường học và hỗ trợ sức khỏe 
tâm thần 
 
Người tham gia hội thảo:  
Nhà tâm lý học và cố vấn trường học RSD 

Thứ Ba,  
ngày 28 tháng 9 

Chủ đề Trình bày:   
Sức khỏe cảm xúc và não bộ - Ảnh hưởng 
của COVID-19 
 
Trình bày bởi:  
Sở Sức khỏe Tâm thần Quận LA 
 

Chủ đề Thảo luận Bảng: 
Hỗ trợ và Dịch vụ dựa trên cộng đồng 
 
Người tham gia hội thảo:  
Các đối tác từ Foothill Family Services, 
Pacific Clinics và Alhambra Hospital 
 

 
Dịch vụ dịch thuật sẽ được cung cấp. 

 
Phụ huynh quan tâm có thể tham gia các hội thảo này thông qua liên kết Zoom bên dưới: 

https://us06web.zoom.us/j/4441222624?pwd=dXp0T0VNamFPdWV0NlVHZDZPeG44Zz09  
ID Cuộc họp: 444 122 2624  

Mật mã: 0rz65u 
 

   


