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2 *NGHỈ HỌC 

Nghỉ bù Ngày họp 

 

*Báo cáo điểm có sẵn trên 

ParentVue 

5 *NGHỈ HỌC 

Ngày Tu nghiệp 

22 *Ngày Trái Đất 

Lịch Tháng 4 

Các Falcons Jefferson của chúng ta rất TUYỆT VỜI!  
 Mrs. Evans, Hiệu Trưởng Ms. Pfeifer, Hiệu Phó 

Tháng Tư, 2021 

Chúng tôi muốn cảm ơn Trạm Giặt 
Áo Quần tại East Heights United 
Methodist Church, Pine Valley 
Christian Church, và Fern McGehee 
vì đã tiếp tục hỗ trợ nhân viên và 
học sinh Jefferson. 
 
Nếu quý vị quan tâm làm thế nào để 
có thể hỗ trợ nhà trường, vui lòng 
liên hệ với cô Abby tại 

973-3023.  

 

Bài Kiểm Tra Tiểu Bang Kansas 
Bài Kiểm Tra Tiểu bang Kansas đã sẵn sàng để học sinh lớp 3, 4 và 5 bắt đầu!  

Điều QUAN TRỌNG là con quý vị phải đi học đúng giờ mỗi ngày, ĐẶC BIỆT là trong 

những ngày có kiểm tra tiểu bang. Lịch kiểm tra tiểu bang theo từng cấp lớp cụ thể sẽ 

được giáo viên con quý vị gửi về nhà.  

Vui lòng đánh dấu những ngày này vào lịch của quý vị và đặt hẹn Bác sĩ cho con quý vị 

nên tránh những ngày này. Khi bài kiểm tra đã bắt đầu, con quý vị KHÔNG THỂ quay 

lại và làm bù nếu chúng ra về sớm. Quý vị nhớ cho con ăn sáng đầy đủ và đi ngủ sớm để 

đảm bảo chúng được nghỉ ngơi tốt và có thể tập trung.   

Vui lòng xem các ngày có bài kiểm tra sắp tới của chúng tôi dưới đây. 

Jefferson — Lịch Kiểm Tra Tiểu Bang 2021 

Khoa Học 

Lớp 5 & Học sinh mới lớp 5– ngày 7-8 tháng 4   

Học sinh Lớp 5 Học Từ Xa-Ngày 9 tháng 4 

 

Kiểm Tra Môn Đọc 

Lớp 5-Ngày 13-14 tháng 4  

Học sinh mới Lớp 4/Lớp 5: Ngày 13-14 tháng 4  

Học sinh Lớp 5 Học Từ Xa-Ngày 19 tháng 4  

Lớp 4-ngày 15-16 tháng 04     

Học sinh Lớp 4 Học Từ Xa-Ngày 12 tháng 4    

Lớp 3 & các Học sinh mới lớp 3-Ngày 13-14 tháng 4   

Học sinh Lớp 3 Học Từ Xa-Ngày 26 tháng 4   

 

Kiểm Tra Môn Toán 

Lớp 5-Ngày 20-21 tháng 4  

Học sinh mới Lớp 4/Lớp 5: Ngày 20-21 tháng 4  

Học sinh Lớp 5 Học Từ Xa - Ngày 19 tháng 4  

Lớp 4-ngày 22-23 tháng 04     

Học sinh Lớp 4 Học Từ Xa - Ngày 12 tháng 4    

Học sinh Lớp 3 và HS mới Lớp 3-Ngày 20-21 tháng 4   

Học sinh Học Từ Xa Lớp 3-Ngày 26 tháng 4   

Vắng Học Thường 

Xuyên 

Quý vị có biết con mình được coi 

là vắng mặt thường xuyên nếu 

chúng đã vắng mặt từ 13.6 ngày 

trở lên cho đến nay trong năm 

nay? 

Xin nhắc lại với phụ huynh, nhà trường cần được cập nhật tất cả các vấn đề liên quan đến COVID ngay cả khi học sinh 

của quý vị đang học từ xa. 

Vài ví dụ: 

1) Thành viên gia đình sống trong nhà có kết quả dương tính. 

2) Học sinh đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính. 

3) Quý vị, một thành viên gia đình trong nhà, hoặc học sinh của quý vị đang đợi kết quả xét nghiệm. 

Vui lòng gửi email đến cclark3@usd259.net hoặc Gọi 973-3013 để báo cáo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến COVID này. 

mailto:cclark3@usd259.net
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 SẮp Xảy Ra……. 

Ngày 19/5-6:00 chiều  -  Tiệc Giặt Quần Áo Jefferson    

Ngày 21/5 - Ngày cuối trả sách Thư viện 

Ngày 25/5—NGÀY HỌC  CUỐI  CỦA  NĂM & In Phiếu Báo 

Điểm  

 

Nhân Viên Jefferson…. 

XIN CẢM ƠN!!! 

 

Những quý vị đã tham dự Cuộc họp 

Giáo viên Phụ huynh Trực tuyến trong 

tháng 3, Xin cảm ơn !!! Chúng tôi đánh 

giá cao sự hợp tác của quý vị với nhà 

trường trong việc tìm hiểu xem con quý 

vị đang tiến bộ như thế nào và những 

cách quý vị có thể hỗ trợ con em mình ở 

nhà để trở thành những người học 

thành công trong cuộc sống! Quý vị nào 

đã không thể tham dự, vui lòng liên hệ 

với giáo viên của con mình về việc lên 

lịch lại Cuộc họp Giáo viên Phụ huynh 

Trực tuyến của mình. Kỳ vọng của 

chúng tôi là 100% Phụ huynh tham dự 

Cuộc họp Giáo viên Phụ huynh! 

Tiệc Giặt Quần Áo! 

     Dành cho các Gia Ðình Jeffeson 

Tiệm Giặt Ủi Station (555 S. Oliver Ave)  

và Nhà Thờ East Heights United Methodist mời quý vị đến 

Tiệc  Giặt Ủi vào 25 Tháng 3, lúc 6:00 tối 

**Cần Phải Ðặt chỗ với Ms. Abby Martinez ** 

Chúng tôi sẽ trả chi phí giặt đồ bao gồm chi phí máy giặt và 

máy sấy cho tối đa 2 máy giặt một gia đình. Vui lòng đăng 

ký với Ms. Abby để giữ chỗ của mình. Nếu quý vị đặt chỗ và 

không đến, quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia giặt ủi 

trong tương lai!  Hãy gọi Ms. Abby nếu quý vị có việc và 

không thể đến được vào cuối ngày ngày học! Gọi 973-3000 

để gặp Ms. Abby.  

Cập Nhật Vắng Mặt  và Trễ Học từ Học Từ Xa (MSR)  

       Tháng 9  Tháng 10   Tháng 11   Tháng 12    Tháng 1,4-12   Tháng 1,13-31   Tháng 2    Tháng 3 

Vắng Mặt         527     247         181.5    497          274.5   159.5     226.5          137  

Trốn Học         315    169.5         135.5    330          194.5   109.5     168             105.5 

Đi Trễ              305    274            163    336         190   151     165               31.5 

Cập Nhật Vắng Mặt  và Trễ Học từ Học Trực Tiếp   

       Tháng 9   Tháng 10    Tháng 11    Tháng 12    Tháng 1,4-12    Tháng 1,13-31   Tháng 2   Tháng 3 

Vắng Mặt    527 493.5     250  NA  N/A      162      342.5     

294.5 

Trốn Học     315 214     69  NA  N/A       61      131.5     

Năm học 2021-2022: Đăng Ký Trước cho Lớp Pre-K  
Nếu con quý vị được 4 tuổi trước ngày 31 tháng 8 năm 2021, chúng có 

thể đủ điều kiện học MIỄN PHÍ lớp Pre-K (Mầm Non) nửa ngày. Vui lòng 

truy cập trang web của chúng tôi để điền vào mẫu đơn quan tâm 

https://www.usd259.org/Page/4172. Khi đơn được xử lý, quý vị sẽ nhận 

được thông báo về bước cần làm tiếp theo. Việc lựa chọn trường học 

có thể thay đổi dựa trên số chỗ sẵn có. 

Nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể đến Dunbar Support Center (Trung tâm 

Hỗ trợ Dunbar), 923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 để được trợ giúp 

thêm. Quý vị có thể đến mà không cần đặt hẹn trước! Chúng tôi làm 

việc từ 8:30 sáng - 3:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.  

Vui lòng đưa con mình đi cùng và mang theo các giấy tờ xác minh 

ngày sanh của chúng (Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận 

khai sinh từ bệnh viện). 

Vui lòng chuyển thông tin này cho bạn bè, người thân và hàng xóm 

của quý vị. 

Nếu có câu hỏi gì, vui lòng gọi (316) 866-8037 hoặc (316) 866-8038 hoặc 

gởi email vào địa chỉ prekenrollment@usd259.net 

https://www.usd259.org/Page/4172
mailto:prekenrollment@usd259.net

