
1-5 Tuần Lễ Đọc Khắp Nước Mỹ 

14 Ngày Đổi Giờ– Nhớ vặn đồng hồ 

lên 1 giờ 

16 *Mẫu Giáo-Lớp 5 Họp GV/PH, HS 

Về Sớm lúc 1:00 chiều. 

*Họp Giáo Viên Phụ Huynh Lớp 

PreK.  Học sinh PreK nghỉ học. 

17 *Mẫu Giáo-Lớp 5 Họp GV/PH, HS 

Về Sớm lúc 1:00 chiều. 

*Họp Giáo Viên Phụ Huynh Lớp 

PreK.  Học sinh PreK nghỉ học. 

18 *Mẫu Giáo-Lớp 5 Họp GV/PH, HS 

Về Sớm lúc 1:00 chiều. 

*Họp Giáo Viên Phụ Huynh Lớp 

PreK.  Học sinh PreK nghỉ học. 

19 *NGHỈ HỌC-Kết thúc 9 tuần kỳ 3 

Ngày Soạn Giảng 

22-

26 
KỲ NGHỈ XUÂN 

NGHỈ HỌC 

Từ ngày22-26 tháng 03 

29 Học sinh đi học trở lại 

Lịch Tháng Ba    Các Falcons Jefferson của chúng tôi là rất TUYỆT VỜI!          

Tháng 3, 2021 

 

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

5 ! 

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

những ngày có bài kiểm tra. 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. Đặt hẹn Bác sĩ cho con quý vị nên tránh những ngày này. Khi kỳ 

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    

Lớp 3 & các Học sinh mới lớp 3-Ngày 20-21 tháng 4  

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

Chúng Tôi Rất Mong được Gặp Quý Vị tại ... Cuộc Họp Giáo Viên 
Phụ Huynh 

Các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến từ Ngày 16 đến 18 

Tháng 3.  

Đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị gặp trực tiếp giáo viên dạy con mình. Chúng 

tôi đánh giá cao thời gian của quý vị và cảm ơn có được cơ hội để chia sẻ tiến bộ 

của học sinh với quý vị. Chúng tôi sẽ có thông dịch viên để hỗ trợ các cuộc họp 

khi cần thiết.  

Vui lòng đánh dấu lịch của quý vị và lên kế hoạch đến dự họp với chúng 

tôi! 

Ngày “Loại Trừ: 

Ngày 18 tháng 3 là ngày cập nhật chủng 

ngừa mùa xuân của toàn học khu. Nếu 

quý vị nhận được thư, vui lòng làm 

theo và nộp lại hồ sơ chích ngừa của 

con trước ngày 18 tháng 3. Quý vị sẽ có 

cả kỳ nghỉ xuân để tiêm chủng các mũi 

bị thiếu. Học sinh trở lại học vào ngày 29 

tháng 3 mà không có hồ sơ tiêm chủng 

yêu cầu sẽ được gởi về nhà và không 

được trở lại trường. Vui lòng liên hệ 

chúng tôi nếu quý vị có bất 

cứ thắc mắc nào. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu 

hỏi nào liên quan đến sức 

khỏe của con mình, vui 

lòng gọi cho Y tá Chelcie số 973-3013. 

Vắng Học Thường Xuyên 

Quý vị có biết con mình được coi là 

vắng mặt thường xuyên nếu chúng đã 

vắng mặt từ 11,7 ngày trở lên cho đến 

nay trong năm nay? 



 Sắp  Xảy Ra……. 

Ngày 2 tháng 4-NGHỈ  HỌC.  Nghỉ Bù Ngày Họp  

Ngày 5 tháng 4-NGHỈ HỌC  Ngày Tu Nghiệp Học Khu  

 

Nhắc Nhở...... 

Ðường Dây Bài Tập Về Nhà mở  từ  Thừ  Hai để n Thừ  Na m từ  3:30 – 
7:30 tố i. 
Gố i để  đuở c giu p đở : 973-4411 hốa  c ểmail ca c ca u hố i cu a mì nh để n 
homework@usd259.net. 
Ha y ta  n du ng hể   thố ng hố  trở  na y để  đa m ba ố cốn ểm mì nh 

tha nh cố ng! 

Chúng tôi muốn cảm ơn tiệm Giặt Quần Áo, East Heights United 

Methodist Church, Pine Valley Christian Church, Sylvia Harvey, và Fern 

McGehee vì đã tiếp tục hỗ trợ nhân viên và học sinh 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. 

Trong Mùa Đông, hãy nhớ mặc áo lạnh cho con đi học.  Khi 

nhiệt độ xuống thấp, các học sinh sẽ cần các  áo lạnh trong 

giờ thể dục và ra chơi, cũng như nón và bao tay.  

Học sinh cần được mặc đồ thích hợp theo thời tiết. Chúng tôi 

sẽ không giữ học sinh trong nhà vào giờ ra chơi bởi vì phụ 

huynh muốn chúng ở bên trong trong do thời tiết lạnh. 

Chúng tôi tuân thủ biểu đồ thời tiết để xác định xem chúng 

tôi có nên ra ngoài trong thời tiết lạnh hoặc nóng. Trừ khi có 

giấy xác nhận của bác sĩ cho biết lý do tại sao đứa trẻ không 

thể ra ngoài vào giờ ra chơi, chúng tôi sẽ cho chúng ra 

ngoài để chơi . Xin đảm bảo con mặc đồ thích hợp 

theo thời tiết và có một áo lạnh.  

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 

Vắng Mặt           527     493.5    250  NA  N/A   162  342.5 

Trốn Học            315     214     69  NA  N/A   61  131.5 

Đi Trễ        305     304     214  NA          NA   211  295 

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 

Vắng Mặt         527     247              181.5            497  274.5  159.5            226.5 

Trốn Học         315    169.5             135.5          330             194.5  109.5             168 

Đi Trễ              305    274             163          336  190  151             165 

Xin nhắc nhở phụ huynh, nhà trường cần được cập nhật tất cả các 

vấn đề liên quan đến COVID ngay cả khi con em quý vị đang học 

từ xa. 

Vài ví dụ: 

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

2) Học sinh đã được tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm 

dương tính. 

3) Quý vị, một thành viên gia đình ở nhà, hoặc con em quý vị 

đang đợi kết quả xét nghiệm. 

Vui lòng gửi email đến cclark3@usd259.net hoặc Gọi 973-3013 để 

báo cáo các vấn đề liên quan đến COVID này. 

Tiệc Giặt Ủi! 

     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.  

mailto:cclark3@usd259.net

