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21/12 –

1/1 
NGHỈ ĐÔNG 

Nghỉ Học: 21/12 - 01/01 

Ngày 4 Học sinh Trở lại Học Từ Xa, 

ngày 4 tháng 1 

Ngày 

11 

Họp BOE  để Thảo luận Lựa 

chọn Mô hình Học 

Ngày 

18 

NGHỈ HỌC 
Ngày Lễ  Martin Luther King Jr. 

Ngày 

22 

Nghỉ Học-Ngày Soạn Giảng  

(Kết thúc 9 tuần kỳ 2) 

Ngày 

29 

Báo cáo tiến bộ có trên 

ParentVue 

Ngày 

29 
Sinh Nhật Kansas! 

Lịch Tháng Một 

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

Tháng 1, 2021 

Vắng học Thường 

Xuyên 

Quý vị có biết con quý vị được 

coi là vắng mặt thường xuyên 

nếu cho đến giờ chúng vắng 

mặt từ 8.5 ngày trở lên trong 

năm nay? 

Chúng tôi muốn cảm ơn Trạm Giặt Áo Quần, Nhà thờ East Heights United Meth-
odist , Paige Nelson và East Heights Youth Group, Nhà thờ Pine Valley Christian, 
và Fern McGehee vì đã tiếp tục hỗ trợ nhân viên và học sinh Jefferson. 

Chúng tôi muốn cảm ơn Chicken and Pickle, Wichita Ice Centre, Mosley Street 
Melodrama, và The Alley vì sự ủng hộ và đóng góp hào phóng của họ cho nhân 
viên Jefferson. 

Nếu quý vị quan tâm đến cách mình có thể hỗ trợ nhà trường, vui lòng 
liên hệ với cô Abby theo số 973-3023. 

Quý vị Phụ huynh, chúng tôi hy vọng rằng thời gian nghỉ lễ của quý vị đã 
được hoàn thành trong một năm rất bất thường và đáng lo ngại. Dành thời 
gian an toàn với những người quý vị chung sống và yêu thương là điều mà 
mùa nghỉ lễ này hướng đến. Một vài lời nhắc khi chúng ta tiếp tục học từ xa. 
Tiếp tục nhắc học sinh của quý vị mở máy ảnh của mình mỗi ngày. Hãy chắc 
chắn rằng chúng có một nơi yên tĩnh để học. Đồ dùng học tập phải luôn có 
sẵn. Cuối cùng, không để thức ăn hoặc đồ uống bên máy tính. Chúng tôi 
cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và giúp học sinh của mình tiếp tục tham gia 
việc học của chúng. Hỗ trợ của quý vị là rất quan trọng trong thời gian này. 
Tất cả chúng ta đều đang học hỏi và chúng tôi đánh giá cao sự ân cần của 
quý vị không chỉ đối với nhân viên chúng tôi, mà còn đối với học sinh của quý 
vị. 

Hãy nhớ xem cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 
năm 2021. Quyết định về việc học trực tiếp sẽ được đưa ra trong cuộc họp 
đó. 

Hãy chắc chắn rằng quý vị theo dõi trang FB của chúng tôi và kiểm tra trang 
web của trường chúng tôi để biết thông tin mới nhất! 

Hãy giữ an toàn và nhớ đeo khẩu trang! 

Chúc toàn thể gia đình chúng ta một năm dương lịch 2021 vạn sự như ý! 

Mrs. Evans, Hiệu Trưởng 

Cập Nhật Vắng Mặt  và Trễ Học từ Học Trực Tiếp   

      Tháng 9    Tháng 10      Tháng 11     Tháng 12  

Vắng Mặt           527  493.5  250  NA 

Trốn Học            315  214  69  NA 

Đi Trễ             305  304  214  NA 

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

   Tháng 9     Tháng 10    Tháng 11      Tháng 12– Ngày 16 

Vắng Mặt         527    247          181.5            447.5 

Trốn Học       315    169.5          135.5            304.5 

Đi Trễ             305    274          163            
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 Sắp Xảy Ra……. 

 

Sẽ có thêm thông tin về Bữa tiệc Valentine 

Ngày 15 tháng 2-NGHỈ HỌC-Ngày Tổng Thống 

Ngày 16/2-Bài Kiểm Tra KELPA cho Học sinh ESOL Bắt 

đầu 

Tiệc Giặt Quần Áo! 

 Dành cho Gia đình Jefferson 

Tiệm The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

Và Nhà thờ East Heights United Methodist  

Xin mời quý vị  tham gia  

Tiệc Giặt Quần Áo vào ngày 27 tháng 1,  lúc 6:00 chiều 

**Để tham gia, yêu cầu đăng ký với cô Abby Martinez** 

Chúng tôi sẽ chi trả chi phí vật tư, tiền giặt và sấy cho tối đa 2 máy 

giặt cho một gia đình. Vui lòng đăng ký với cô Abby Martinez để đặt 

chỗ. Nếu quý vị đăng ký với Abby và không tham gia chương trình, 

quý vị sẽ không đủ điều kiện để tham gia những bữa tiệc giặt ủi 

trong tương lai! Hãy gọi cho cô Abby trước khi ngày học kết thúc 

nếu có việc bất chợt  xảy ra làm quý vị không thể tham dự được! Số 

điện thoại cô Abby 973-3000.  

Nếu quý vị hoặc các thành viên trong gia đình của mình gặp bất kỳ triệu chứng nào trong cột 
COVID-19, hãy đi kiểm tra! Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với Y tá Chelcie 
tại 973-3000. 

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 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 gia đình, hoặc 

học sinh của quý vị đang chờ kết quả kiểm tra. 

Vui lòng gửi email đến cclark3@usd259.net hoặc Gọi 

973-3013 để báo cáo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến 

COVID. 


