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Quý Phụ Huynh hay Giám Hộ Thân Mến,  
 
Khu Học Chánh Houston có sự truy cập vào “Renzulli Learning”, một dụng cụ giáo dục trên mạng nhằm cung cấp các 
hoạt động vui, hấp dẫn, và có ý nghĩa được thành hình để đáp ứng với các nhu cầu và sở thích cá biệt của con em quý 
vị. “Renzulli Learning” bảo đảm rằng con em quý vị sẽ có được các nguồn giáo dục đúng với nhu cầu, đúng lúc các em 
cần.  
 
Con tôi có thể làm gì với “Renzulli Learning”?  
Quy trình “Renzulli Learning” bắt đầu khi con em quý vị điền bản thẩm định “Renzulli Profiler™”, nó bao gồm ba sở thích 
hàng đầu, ba kiểu học hàng đầu, và ba cách biểu lộ hàng đầu của con em quý vị. Sau đó, dựa trên kết quả “Renzulli 
Profiler” và cấp lớp, “Renzulli Learning” thu hẹp cơ sở dữ kiện của hơn 50,000 sinh hoạt xuống thành 1,500–3,000 sinh 
hoạt phong phú hóa phù hợp với cách học hỏi của con em quý vị.  
 
Một tuyển chọn nhỏ của hàng ngàn sinh hoạt có thể gồm: 
 

• Hoàn tất sinh hoạt trên mạng — Học sinh có thể tính trọng lượng của mình trên các hành tinh khác, giúp Lewis 
và Clark thám hiểm miền Tây, thiết kế các tranh nghệ thuật, và nhiều thứ khác. 

• Làm một cuộc đi xa ảo — Điều này có thể là một chuyến đi của tế bào 3 chiều, khám phá Great Wall của Trung 
Cộng, đào xới xương khủng long, hoặc một hành trình ảo qua thái dương hệ của chúng ta. 

• Chuẩn bị một chuyến đi — Học sinh có thể thu thập thông tin về các bảo tàng viện, sở thú, và phòng triển lãm 

nghệ thuật. 

• Được hứng khởi — Hàng ngàn sinh hoạt phong phú hóa hấp dẫn để vun xới sự sáng tạo của con em quý vị và 
khả năng suy nghĩ phán đoán và giải quyết vấn đề. 

• Đọc “e-books” — Chúng tôi có hàng ngàn tuyển tập văn chương mà con em quý vị có thể đọc miễn phí. 

• Nghiên cứu và hoàn tất các đồ án — Tìm các nguồn tài liệu về bất cứ việc gì, kể cả việc nghiên cứu Hoa Kỳ và 
các quốc gia khác, làm quen với những người danh tiếng, và hoàn tất các đồ án khoa học phù hợp với sở thích 
và nhu cầu con em quý vị. 

• Tìm các chương trình mùa hè — “Renzulli Learning” cung cấp thông tin về các chương trình mùa hè để giúp các 

em phấn khởi, bận rộn, và thích học hành trong kỳ nghỉ hè. 

• Tham dự các cuộc thi đua — “Renzulli Learning” cung cấp cho học sinh thông tin về các cuộc thi đua trong vùng, 

trên toàn quốc, và thế giới mà các em có thể nộp bài để được giải thưởng và học bổng.  

 
“Renzulli Learning” có thích hợp cho con của tôi không? 
“Renzulli Learning” lọc lựa các trang mạng tốt cho giáo dục và nội dung thân thiện với trẻ em. Dựa trên 35 năm nghiên 
cứu giáo dục, các hoạt động và trang mạng phải đạt được tiêu chuẩn về phẩm chất trước khi được đưa vào cơ sở dữ 
kiện của “Renzulli Learning”. 
 
Con tôi có thể truy cập “Renzulli Learning” như thế nào? 
Con em quý vị có thể truy cập “Renzulli Learning” từ bất cứ máy điện toán nào có nối vào Internet, 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày một tuần, 365 ngày một năm, bằng cách vào trang www.RenzulliLearning.com. Để truy cập chương mục “Renzulli 
Learning” của con em, vui lòng đi theo các bước trong tờ đính kèm “Renzulli Learning Quick Reference“.   
 
Phụ huynh cũng có thể truy cập “Renzulli Learning”. Hãy lập cho mình một chương mục bằng cách vào trang dành cho 
phụ huynh. Vui lòng tham khảo “Parent Site: Registration & Login” để biết những hướng dẫn từng bước về cách ghi tên là 
một phụ huynh trong “Renzulli Learning”.  
 
Hãy đăng nhập vào www.RenzulliLearning.com để bắt đầu sử dụng các dụng cụ công hiệu và năng động của “Renzulli 
Learning” hôm nay! 
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