
 

 

  

 

Chào mừng 

FIRST® LEGO® League Explore is the 
result of an exciting alliance between 
FIRST® and the LEGO® Group. 

FIRST® and the FIRST® logo are registered trademarks of FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). LEGO® is a 

registered trademark of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League Jr., the FIRST LEGO League Explore. logo, and PLAYMAKER are jointly 

held trademarks of FIRST and the LEGO Group. ©2020 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. 

Chào mừng đến với sự kiện  

FIRST® LEGO® League Explore! 
Chúng tôi hy vọng rằng tất các đội khi đến tham gia sự kiện hôm nay đều sẽ cực kỳ hào hứng. 

Và để đảm bảo rằng mỗi em đều có được những trải nghiệm tuyệt vời, chúng tôi muốn chia 

sẻ và nhấn mạnh một số lưu ý riêng của sự kiện này cho các anh/chị. Hãy chia sẻ những lưu 

ý này đến với TẤT CẢ những người sẽ đồng hành cùng các em trong ngày hôm nay. Sự kiện 

này được tổ chức dành cho các em. Chúng tôi đánh giá cao về thời gian, mồ hôi, công sức, 

niềm vui hay thậm chí là những giọt nước mắt mà các em cũng như các anh/chị đã bỏ ra. 

Các em sẽ không thể đạt được điều này nếu thiếu các anh/chị. Nhưng hôm nay hãy để các 

em tỏa sáng! Xin hãy nhớ điều này vì chúng tôi muốn mỗi em khi rời khỏi sự kiện này đều sẽ 

có được một trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

➔ Khi đến thời gian đánh giá, anh/chị có thể đi cùng với các em nếu khu vực 

đánh giá ở vị trí khác. Khi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, anh/chị vui lòng lùi lại để 

giám khảo có thể lắng nghe phần chia sẻ của các em. Giám khảo sẽ trò chuyện, đặt 

các câu hỏi để tìm hiểu về toàn bộ quá trình làm việc của các em. Họ sẽ khuyến 

khích và tạo điều kiện để mọi thành viên trong nhóm đều có thể đóng góp và chia 

sẻ. 

➔ Nếu các em cần những hỗ trợ đặc biệt, xin vui lòng cho chúng tôi biết! Chúng 

tôi muốn tất cả các em đều cảm được khuyến khích và được đánh giá trong suốt sự 

kiện. Vui lòng trao đổi với giám khảo hoặc tình nguyện viên về những vấn đề mà 

các em cần trước khi buổi đánh giá diễn ra. 

➔ Mọi thứ chúng tôi làm đều dựa trên các giá trị cốt lõi của FIRST® ,chúng tôi hy 

vọng rằng tất cả những người tham dự cũng sẽ ghi nhớ những giá trị cốt lõi này. 

➔ CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI! Sự kiện này chính là nơi để giao lưu và chia sẻ tất cả 

những nỗ lực mà anh/chị và các em đã thực hiện trong suốt mùa giải này. Hãy để 

các em tận hưởng khoảng thời gian này, bằng việc thể hiện sự chăm chỉ của mình 

cũng như học hỏi từ các đội khác. 

 

Cảm ơn anh/chị vì tất cả những gì mà anh/chị đã làm để khuyến khích, động viên các em 

trong lĩnh vực STEM cũng như đã đưa các em đến tham gia sự kiện hôm nay. Chúng tôi rất 

mong muốn được học hỏi từ các em! 

 

Trân trọng, 


