
Học sinh sẽ:
 ·   Học kỹ năng nói trước
công chúng, đặt ra mục tiêu,
lên kế hoạch cho dự án, và
nhiều điều khác
·   Tham gia các nhóm tập
trung về chất cồn, thuốc lá
điện tử (vape) và phòng
chống các chất gây nghiện
·    Đặt ra và thực hiện một kế
hoạch cho một mục tiêu cá
nhân và một kế hoạch phục
vụ cộng đồng cho nhóm
·    Gặp những người bạn mới

Được điều hành bởi Sở Giáo Dục Quận Cam và tài trợ bởi Cơ Quan Chăm Sóc Sức
Khoẻ Quận Cam.  Đội Phòng Giáo Dục và Phòng Chống Chất Cồn và Chất Gây Nghiện.

445811172020

Sở Giáo Dục của Quận Cam đang có khoá đào tạo kỹ năng
lãnh đạo kéo dài 6 tuần qua mạng trực tuyến miễn phí
cho học sinh Quận Cam từ lớp 6 đến 8.

Mục đích của Trường Kỹ Năng Lãnh Đạo của Club Live là
để cung cấp các cơ hội cho học sinh học tập các kỹ năng
lãnh đạo và hợp tác, tham gia vào các hoạt động phòng
chống sử dụng chất gây nghiện, và gặp các bạn cùng lứa
từ khắp nơi trong Quận Cam.

Các buổi gặp mặt sẽ bắt đầu từ 3:30 đến 5:00 giờ chiều
sử dụng nền tảng họp mặt trực tuyến của Zoom.  Có thể
chọn một trong hai khoá có sẵn:

Khoá 1:  Các ngày thứ Ba, từ ngày 9 tháng Hai đến ngày
16 tháng Ba, 2021
Khoá 2:  Các ngày thứ Năm, từ ngày 25 tháng Ba đến
ngày 29 tháng Tư , 2021

Khi hoàn tất, học sinh sẽ được cấp một giấy chứng nhận
của Trường Kỹ Năng Lãnh Đạo của Club Live và tín chỉ
cho các giờ phục vụ cộng đồng.

 

VÀO WWW.OCDE.US/OCFNLP ĐỂ GHI DANH HOẶC ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN.
 

Vui lòng liên lạc Elke Petras, Phối Hợp Viên Cho Các Chương Trình Phát Triển Trẻ Em, 
tại 714-966-4458 hay eptras@ocde.us khi có các câu hỏi hay cần các tiện nghi đặc biệt.

 
 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA CLUB LIVE

SỞ GIÁO DỤC QUẬN CAM
PHÒNG CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC

CỘNG TÁC VỚI FRIDAY NIGHT LIVE

CƠ HỘI GIA NHẬP KHOÁ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO MIỄN PHÍ QUA MẠNG DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ


