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Tuần lễ Tri ân Giáo viên từ ngày 3
-7/5! Thông tin được gởi về nhà và  
đăng trên trang Facebook Jeffer-
son về những cách thú vị mà quý 
vị có thể tri ân giáo viên của học 
sinh mình mỗi ngày. 

4 Giới thiệu Mẫu giáo cho Năm học 

2021-2022-Họp Ảo 

(Xem mặt sau Bản tin hoặc trên 
Facebook Jefferson của chúng tôi 
để biết thêm chi tiết) 

7 8:40 sáng Cà phê và Bánh ngọt tại 
Lề đường dành cho phụ huynh-Kỷ 
Niệm 150 Năm Trường Công lập 
Wichita! 

20 Ngày Khám Nha khoa 

21 *Ngày Khám Nha khoa 

*Ngày Cuối của Thư viện 

24 Ngày Dã Ngoại có Điều Chỉnh-Học 
sinh cần mặc quần áo thoải mái và 
đi giày tennis 

25 *Ngày Học Cuối Của Năm! 

*Phát Báo Cáo Điểm 

Lịch Tháng 5 

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

  Tháng Năm, 2021 

Gia đình Jefferson thân mến, 

 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ có một ngày đi dã ngoại có 

điều chỉnh trong năm nay. Ngày dã ngoại là một truyền thống lâu đời mà học 

sinh của chúng tôi mong đợi mỗi năm và chúng tôi rất vui khi có được ngày 

này. Ngày dã ngoại năm nay sẽ vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 5. Rất tiếc, năm nay chúng 

tôi sẽ không thể có nhiều khán giả do các biện pháp phòng ngừa COVID. Mỗi cấp lớp sẽ 

có một thời gian để ra ngoài dã ngoại với các biện pháp phòng ngừa an toàn được áp 

dụng. Vui lòng đảm bảo rằng con em quý vị mặc quần áo thoải mái và đi giày tennis vào 

ngày hôm đó để tham gia và tận hưởng các hoạt động. 

Ms. Ruland, Ms. Haney, và Ms. Walker 

Mất và Tìm Thấy / Lost and Found 

Chúng tôi có nhiều đồ vật được tìm thấy đang được cất 

giữ ở Bộ phận Lost and Found. Nếu quý vị đang tìm 

chiếc găng tay, hộp cơm, mũ hoặc áo khoác bị thất lạc, 

hãy yêu cầu con em mình kiểm tra Bộ phận Lost and 

Found gần phòng Gym. 

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 ngày 19 tháng 5, 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 

Quý vị Phụ huynh, 

Cảm ơn sự ủng hộ của các quý vị trong năm học 2020/2021 này. Đây là một năm học rất bất 

thường, nhưng chúng ta đã duy trì được. Chúng tôi rất vui vì có thể hoàn tất năm học trực 

tiếp, một sự khác biệt lớn so với năm ngoái. Đảm bảo rằng con em quý vị đeo khẩu trang, rửa 

tay và giữ giãn cách xã hội, giúp chúng tôi giữ cho mọi người khỏe mạnh và ở trường. Chúng 

tôi khuyến khích quý vị tiếp tục thực hiện các thói quen này trong cộng đồng vào mùa hè này 

để chúng ta có thể bắt đầu học trực tiếp cho năm học 2021/2022. 

Nhiều học sinh của chúng tôi đủ điều kiện tham gia Trại hè Safari được tổ chức tại Caldwell 

vào mùa hè này. Nếu quý vị chưa gọi đến văn phòng trường để đăng ký, hãy nhớ gọi trước 

ngày 30 tháng 4. 

Theo dõi thông tin nhập học của trường vào tháng 7 và nếu quý vị chuyển đi, hãy nhớ báo cho 

văn phòng trường biết. 

Chúc mọi người một mùa hè an lành! 

Quý vị Phụ huynh và Giám hộ, 

Mục đích của thư này là để thông báo quý vị biết về trang web báo 

cáo điểm học tập mới dành cho phụ huynh được gọi là KITE Parent 

Portal (Cổng thông tin KITE dành cho phụ huynh). Cổng thông tin 

được quản lý bởi Viện Đánh giá & Thành tựu của Đại học Kansas; 

cùng một bộ phận cung cấp các bài kiểm tra đánh giá tiểu bang của 

chúng tôi. 

Trong cổng thông tin này, quý vị sẽ có quyền truy cập vào các báo 

cáo điểm cho các bài kiểm tra Năng lực Tiếng Anh, Toán, Đọc, 

Khoa học hoặc mà con em quý vị đã làm trong năm học 2020-21. 

Mời quý vị xem trước trang hướng dẫn dành cho phụ huynh tại liên 

kết sau: https://ksassessments.org/sites/default/files/

documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf  

Hoặc video hữu ích về KITE Parent Portal: https://

vimeo.com/498441421 

Sau khi truy cập báo cáo, đây là hướng dẫn để quý vị hiểu các chi 

tiết trong báo cáo: https://ksassessments.org/understanding-

your-students-score 

Phụ huynh và người giám hộ của WPS sẽ bắt đầu nhận email kích 

hoạt tài khoản trong tuần của ngày 17 tháng Năm. 

https://ksassessments.org/sites/default/files/documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf
https://ksassessments.org/sites/default/files/documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf
https://vimeo.com/498441421
https://vimeo.com/498441421
https://ksassessments.org/understanding-your-students-score
https://ksassessments.org/understanding-your-students-score
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Sắp Xảy Ra… 
 
Đăng ký Ghi danh Trực 
tuyến cho Năm học 2021-
2022 
 
    Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021 

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021   
Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021   

Chúng tôi muốn cảm ơn Công ty Wichita Brewery, Trạm Giặt 

Quần Áo tại Nhà thờ East Heights United Methodist, Nhà thờ Pine 

Valley Christian, và Fern McGehee vì đã tiếp tục hỗ trợ nhân viên 

và học sinh Jefferson. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đối tác cộng đồng và 

tình nguyện viên của chúng tôi trong năm học 2021-2022. 

Ms. Abby Martinez, Điện thoại #: 973-3023 

Giới thiệu Chương Trình MẪU GIÁO 

AI: Phụ huynh & Trẻ em đủ điều kiện đi học Mẫu giáo vào 

tháng 8 năm 2021. 

     (Trẻ em phải đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 

năm 2021 mới được đi học mẫu giáo) 

KHI NÀO: Thứ Ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 

  Cuộc Họp phụ huynh Ảo (Trực tuyến): 6:00 chiều 

Bấm vào đây để tham dự sự kiện  

Vắng Học Thường 

Xuyên 

Quý vị có biết con mình được 

coi là vắng mặt thường xuyên 

nếu chúng đã vắng mặt từ 

15.9 ngày trở lên cho đến 

nay trong năm nay? 

  Kết Thúc Năm Học/Hè Đến 

 

Năm học này sẽ sớm kết thúc! Nếu con em quý 

vị có thuốc ở trường, thuốc sẽ phải về nhà trong 

mùa hè. Vui lòng liên hệ với y tá của trường để 

sắp xếp cách quý vị muốn nhận thuốc về nhà. 

Tất cả thuốc để lại trường sẽ bị hủy. 

Mẫu liệt kê đơn thuốc cho năm học tới sẽ được 

gửi về nhà cùng với thuốc của học sinh. Vui lòng 

hoàn thành những điều này vào khoảng tháng 

Bảy cho năm học tới. 

Cảm ơn, 

Y Tá Chelcie 

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 Dun-

bar), 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 

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     Tháng 4 

Vắng Mặt       527 247    181.5       497             274.5          159.5          226.5          137    91 

Trốn Học       315 169.5    135.5       330             194.5          109.5          168             105.5     61.5 

Đi Trễ            305    274            163       336             190          151                       165             31.5   109  

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     Tháng 4 

Vắng Mặt    527        493.5  250       NA  N/A   162          342.5           294.5        429.5 

Trốn Học     315        214     69       NA  N/A     61         131.5           148.5             166.5 

Đi Trễ          305        304          214       NA               NA   211         295               399                379 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Mjg2OGYwZDAtZTZkOS00NWRhLTllM2EtMGUyYWVhOTMxMWM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c8e5fff-8339-44f
https://www.usd259.org/Page/4172
mailto:prekenrollment@usd259.net

