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Tháng 9 Vui Vẻ! Đôi lời nhắn nhủ:  

 
 Đi học chuyên cần là điều quan trọng đối với sự thành công trong học tập 

của trẻ trong cả môi trường ảo và thực tế! Vui lòng giúp đỡ để đảm bảo con 

quý vị đi học đều đặn và có mặt đúng giờ học dù học trực tiếp hoặc trực 

tuyến. Chúng phụ thuộc vào quý vị để có sự hiện diện đầy đủ! 

 Nếu con quý vị học trực tiếp và bị bệnh, hãy giữ học sinh ở nhà và sau đó 

gọi văn phòng để xin phép vắng mặt. Nếu chúng có giấy Bác sĩ, vui lòng 

cung cấp thông tin này cho văn phòng. 

 Bữa sáng bắt đầu lúc 8:50. Học sinh phải đến lúc 8:50 và sẽ ăn sáng 

trong lớp học của mình ... Về việc này, giám sát buổi sáng bắt đầu lúc 8:50, 

vui lòng không đưa học sinh đến trường trước thời gian này. 

 Tất cả học sinh và nhân viên đều phải đeo khẩu trang trong trường  học của 

chúng tôi. Washington sẽ thực hiện hướng dẫn giãn cách xã hội của học 

khu USD 259.  

 Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ để thành công mỗi ngày! 
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THỰC ĐƠN TRƯA 
Mới trong năm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng thực đơn bữa trưa của 

trường học kỹ thuật số YumYummi. Phụ huynh và học sinh có thể đăng 

nhập qua máy tính để bàn hoặc điện thoại di động để xem thực đơn hàng 

ngày, hàng tuần, hàng tháng. Quý vị có thể xem ảnh chụp thực phẩm, 

thông tin dinh dưỡng và chất gây dị 

ứng. Truy cập https://

wps.yumyummi.com/ để tìm hiểu 

Tháng 9, 2020 
 
 

 

 

 

STEALTH 
  

Thư thông tin sẽ được gửi đi vào 
tháng 9. Nếu quý vị có bất kỳ câu 

hỏi nào về chương trình Stealth, 
vui lòng liên hệ với Hannah Men-

doza @ hevans@usd259.net 

 

 

Các Ngày Quan Trọng: 
 

7/9– Lễ Lao Động-Nghỉ học  

8/9–Ngày Học Đầu Tiên 

21/9–Ngày Nhập học Chính thức 

25/9– Open House Lớp Học –Ảo 

30/9– Họp Phụ Huynh Giáo viên 

1/10 Họp Phụ Huynh Giáo viên 

2/10 Họp Phụ Huynh Giáo viên 

20/10 Tuần lễ Tinh Thần AVID  

 

 

Quý vị có thể tìm thấy 
Washington Elementary 

trên cả Facebook và Twitter! 

Ngày T-Shirt 

Chúng tôi có những ngày sau cho 
năm học 2020-2021: 

Thứ Tư 

House Shirts 

Thứ Sáu 

College Shirts 

Box Tops 

Ứng dụng di động Box Tops mới 
và được cải tiến sử dụng công 

nghệ hiện đại để quét biên lai cửa 
hàng của quý vị, hãy tìm các sản 
phẩm tham gia và ngay lập tức 

thêm Box Tops vào thu nhập trực 
tuyến của trường quý vị. 


