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Sự kiện KinderCaminata mang 2000 Học Sinh Mẫu Giáo Đến Đại Học Cộng Đồng Fullerton
FULLERTON (ngày 3 tháng tư, 2015) – Đại Học Cộng Đồng Fullerton sẽ chào đón hơn 2000 học sinh mẫu
giáo đến khuôn viên của họ vào ngày 17 tháng tư, 2015 cho lần thứ 20 hằng năm của sự kiện
KinderCaminata. Chủ đề năm nay sẽ tập trung vào “những nguồn gốc” và sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng
của sự ôm ấp di sản của một người thông qua song ngữ và sự biết đọc viết hai ngôn ngữ. Các lớp mẫu giáo
từ các Học Khu Anaheim City, Fullerton, La Habra City, và Magnolia sẽ tham gia vào những sinh hoạt này
gồm có những trình bày sống động tại những trạm nghề nghiệp khác nhau, những chuyến vòng quanh
khuôn viên trường được chỉ dẫn bởi các sinh viên hiện thời của trường, và sự học tập với thực hành được
cung cấp bởi các giảng sư của Đại Học Fullerton.
“Các nghiên cứu cho thấy khi trẻ em có một sự liên hệ tình cảm đến một kinh nghiệm, sư liên hệ đó sẽ
chuyển đến sự ghi nhớ lâu dài. “ Sự kiện KinderCaminata giúp trẻ em phát giác những gì có thể trở thành
giấc mơ tương lai của chúng và giúp chúng làm những giấc mơ đó trở thành sự thật.” Bà Diana Kyle, điều
hợp viên sự kiện KinderCaminata và là giáo sư tâm lý học đã phát biểu như vậy.
Trong 20 năm qua, sự kiện KinderCaminata đã truyền dẫn tầm quan trọng của giáo dục bằng cách theo ý
câu châm ngôn của Cesar Chaver “Vâng, bạn có thể; Điều đó có thể được” qua những kinh nghiệm hằng
năm. Qua một sự cố gắng hợp tác của toàn trường, sự kiện được phát họa để cung cấp cho những trẻ em
kinh nghiệm đầu tiên của chúng về đại học để mà trẻ em và gia đình có một cảm giác tuyệt vời về khả năng
tiến đến một nền giáo dục cao hơn. Mục tiêu là để giúp trẻ em hiểu rõ rằng một nền giáo dục cao hơn,
một bằng đại học, hoặc một chứng chỉ là việc có thể làm được.
Sự kiện của năm nay sẽ có hơn 40 trạm nghề nghiệp, như là “Bảo vệ và Phục vụ” được trình bày bởi ban
quản trị của giảng viên công lý; “Vui với những con số” được trình bày bởi giảng viên toán, và “Đi câu” một
bài thuyết trình được phát họa để giới thiệu trẻ em đến ngành hải dương học.
“Trọng điểm của chúng tôi là để giúp cho trẻ em nghĩ đến nhiều cơ hội sẵn có cho chúng,” giáo sư Kyle nói
thêm. “Các trẻ em cũng sẽ có cơ hội được nghe một nhà giáo dục đáng kính và là bà Hội Đồng của La
Habra City, Rose Espinoza, người sẽ cho một bài thuyết trình đặc biệt tựa đề là “Một cuộc đàm thoại với
Rosie.”
Espinoza đã bắt đầu dạy kèm học sinh ngoài nhà xe của bà ta tại La Habra năm 1990. Một cựu sinh viên

của Đại học Fullerton, việc làm của bà ta có ảnh hưởng tích cực cho tuổi trẻ trong cộng đồng của bà ta để
đi theo một nền giáo dục cao hơn và bà ta vẫn phục vụ như là một người chỉ huy các tình nguyện viên của
Rosie’s Garage, một tổ chức không lợi nhuận cam kết dạy kèm, giáo dục và học tập. Bà đã nhận vô số sự
công nhận về lòng tình nguyện của bà, kể cả giải thưởng Điểm Sáng về phục vụ (Point of Light Presidential
Service Award) từ cựu tổng thống Clinton năm 1994. Để giúp trẻ em hiểu rõ hơn về lớp dạy kèm của
Espinoza, một phòng học của Đại Học Fullerton sẽ được biến dạng thành như một nhà xe để trẻ em có thể
có một cảm nghĩ thật sự về nhà xe của Rosie.
Hơn 200 tình nguyện viên được mong chờ tham gia vào sự kiện Kindercaminata năm nay. Các trạm về
nghề nghiệp sẽ được sắp đặt một cách có phương pháp trên góc sân trưởng và trong những phòng học
khác nhau tại Đại học Fullerton. Sự kiện sẽ kéo dài từ 8:45 giờ sáng đến 12 giờ trưa với những trạm nghề
nghiệp được mong chờ kéo dài không hơn 15 phủt cho mỗi lớp mẫu giáo viếng thăm. Để biết thêm chi tiết
về sự kiện Kindercaminata, vui lòng thăm trang mạng:
http://socsci.fullcoll.edu/kindercaminata/
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