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Hướng Dẫn Tham Khảo Phụ Huynh/Học Sinh Tiểu Học Jefferson 

Năm Học 2022-2023  

Giờ Học: 9:00 sáng – 4:10 chiều 
 
 

Chào mừng quý vị đến với một năm học khác! Cảm ơn quý vị đã sẵn sàng hợp tác 
với chúng tôi để đảm bảo an toàn cho học sinh của quý vị và nhân viên của chúng 
tôi. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn tham khảo này sẽ trả lời các câu hỏi quý vị có thể 
có trong suốt năm học. Xin lưu ý rằng chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi 
nào có thể phát sinh trong suốt thời gian con em quý vị theo học tại Jefferson! 
 
 
Hiện Diện – Theo luật, trẻ em bắt buộc phải đi học ở cấp tiểu học và trung học. 
Học sinh bỏhọc (vắng mặt 3 ngày liên tục hoặc 5 ngày trong một học kỳ hoặc 7 
ngày trong một năm học) sẽ được báo cáo cho SRS theo Chính sách của Hội đồng 
Giáo dục 1461. Vui lòng gọi cho văn phòng trường ở số 973-3000 khi con em  
quý vị nghỉ học. Học sinh gặp vấn đề hiện diện sẽ được chuyển cho nhân viên xã 
hội (social worker) ở trường chúng tôi để theo dõi thêm. Quý vị cũng có thể liên 
hệ với nhân viên xã hội của trường theo số 973-3000. 
 
Đến Trường – Học sinh sẽ đến lúc 8:50 và xếp hàng tại cọc tiêu hình nón theo 
khối lớp / lớp học được chỉ định ở bên ngoài. Học sinh sẽ di chuyển vào bên trong 
cùng giáo viên đứng lớp của mình ngay khi hầu hết học sinh đã đến. Hãy nhớ rằng 
không có giám sát trước 8:50 ở bên ngoài. Học sinh phải xuống xe ở đường Orme 
và được phép đi bộ đến nón chỉ định của mình. 
 
Học sinh đến sau 9:00 sẽ phải vào cửa chính (# 1). 
 
 

Đi Trễ – Đi học chuyên cần là rất quan trọng để tiến bộ ổn định trong học tập. 
Học sinh bị xem là đi trễ nếu đến sau tiếng chuông báo 9:00 sáng. Chúng tôi có 
những học sinh luôn đi muộn mỗi ngày. Những học sinh đó đang gặp khó khăn 
để theo kịp việc học tập với quý vị bè. Chúng tôi bắt buộc phải cắt giảm lượng 
học sinh đến vào lúc 9:00. 

Học sinh đi trễ thường xuyên sẽ được can thiệp về mặt chuyên cần. Nhiều lần, 
đồng hồ ở trường và đồng hồ ở nhà chỉ cách nhau vài phút, vui lòng kiểm tra 
đồng hồ trường với điện thoại di động / đồng hồ đeo tay khi quý vị đang ở 
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trong trường. Học sinh phải có mặt trong lớp học của mình trước khi chuông 
reo lúc 9:00 sáng. Chúng tôi sẽ đánh dấu đi trễ theo đồng hồ của trường. 
 

Ra Về Sớm – Học sinh có cuộc hẹn nha sĩ hoặc bác sĩ sẽ được ra về thông qua 
văn phòng. Người đến đón học sinh phải có tên trong Mẫu Thông tin Học sinh và 
từ 18 tuổi trở lên. Học sinh ra về trước 2:30 chiều sẽ được ghi vắng mặt vào buổi 
chiều. Vắng mặt buổi chiều được coi là có phép khi có giấy bác sĩ từ cơ sở y tế nơi 
cuộc hẹn diễn ra (theo Chính sách BOE 5314- Cuộc hẹn Hc sinh vì Lý do Sức 
khỏe). Học sinh ra về sau 2:30 sẽ được đánh dấu về sớm vào buổi chiều. Chúng 
tôi không khuyến khích phụ huynh đón con về sớm liên tục mà không có lý do 
chính đáng (bác sĩ hoặc nha sĩ). Những học sinh liên tục xin về sớm có thể được 
chỉ định can thiệp thêm từ bên ngoài. Phụ huynh nên gọi cho văn phòng nhà 
trường để sắp xếp việc đón sớm. Phụ huynh sẽ đợi bên ngoài chờ học sinh được 
đưa đến cửa số 1. 

 
Phụ huynh / người chăm sóc phải chuẩn bị trình giấy tờ tùy thân cho nhân viên 
nhà trường để đảm bảo việc đón an toàn. Học sinh sẽ không được cho về sớm 
sau 3:45 chiều. 
 
 
Tiệc Dành cho Học sinh Không Đi Trễ - Những học sinh không vắng mặt hoặc đi 
trễ sẽ có thể tham gia “bữa tiệc không trễ” hàng tháng. Đi học nguyên ngày, mỗi ngày 
rất quan trọng trong hành trình tìm đến sự xuất sắc trong học tập . Chúng tôi cảm 
ơn quý vị trước vì đã hỗ trợ và giúp đỡ để học sinh của mình có mặt cả ngày, hàng 
ngày. 
 
 
Đón Trễ - Những học sinh thường xuyên rời văn phòng sau 4:20 sẽ được xem là 
Trẻ Cần Được Chăm Sóc. Nhân viên an ninh của trường và 911 sẽ được liên lạc để 
bảo đảm việc học sinh được đưa về nhà. Liên lạc với nhân viên an ninh của trường 
và 911 không bao giờ là điều mà nhà trường muốn làm - vui lòng đảm bảo việc đưa 
con em về nhà và trao đổi với con về điều đó trước lúc tan học lúc 4:10. 

 
 
Nghỉ Vacation - Học sinh có rất nhiều kỳ nghỉ trong suốt năm học (nghỉ vào các 
ngày tu nghiệp, Nghỉ Thu, Nghỉ Đông, Nghỉ Xuân, v.v.), chúng tôi yêu cầu rằng 
tất cả các kỳ nghỉ (vacation) nên được lên kế hoạch trong những khoảng thời gian 
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này. Xin phép nghỉ bất kỳ ngày nào ngoài thời gian nghỉ theo lịch ở trên đều phụ 
thuộc vào phê duyệt của hiệu trưởng. Vui lòng gọi văn phòng trường để hỏi về 
Đơn Xin Nghỉ Học nếu con quý vị sẽ vắng mặt từ 2 ngày trở lên cho chuyến du 
lịch gia đình không rơi vào thời gian nghỉ học đã lên lịch bình thường của trường. 
Trong trường hợp xin nghỉ học từ 4 ngày trở lên, thường chỉ có 2 ngày được xem 
là hợp lệ. Tình tiết giảm nhẹ luôn được xem xét. Trong một số trường hợp, học 
sinh sẽ bị rời khỏi và đăng ký lại. 

 
Ốm Đau - Nếu con quý vị thức dậy bị ốm, vui lòng gọi cho văn phòng trường để 
thông báo cho chúng tôi về việc nghỉ học. 973-3000. Vui lòng thông báo cho văn 
phòng trường nếu học sinh của quý vị có các triệu chứng COVID hoặc tự xét 
nghiệm dương tính với COVID. Có rất nhiều bệnh khác đang xảy ra - bất kỳ bệnh 
nào cũng phải được thông báo cho y tá của chúng tôi. 
 
Đau Ốm Ở Trường - Nếu con em của quý vị bị ốm khi ở trường. Tùy thuộc vào 
tính chất/mức độ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cho học sinh nghỉ ngơi một lúc trong 
văn phòng y tá hoặc chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh. Nếu một phụ 
huynh được liên lạc và được yêu cầu đến và đón trẻ, điều này có nghĩa là việc đau 
ốm đòi hỏi chăm sóc nhiều hơn những gì chúng tôi có thể làm ở trường. Trong 
trường hợp học sinh bị sốt cao, đau dạ dày mãn tính, lên cơn hen suyễn, đau bụng 
hoặc bệnh nặng khác (theo y tá của trường) – một người lớn sẽ đến đón học sinh 
đang bị bệnh trong một khoảng thời gian hợp lý. Nhà trường có thể cần liên hệ với 
911 để được hỗ trợ EMS (Dịch Vụ Cấp Cứu) trong trường hợp chúng tôi không thể 
liên lạc với người lớn qua điện thoại. Trường Tiểu Học Jefferson không chịu trách 
nhiệm cho các khoản phí phát sinh qua sự hỗ trợ EMS cần thiết cho học sinh. Nếu 
quý vị có câu hỏi liên quan đến việc chăm sóc y tế của con mình khi ở trường, xin 
vui lòng liên hệ với y tá của trường chúng tôi ở số 973-3000. 

 
ParentVue– Vui lòng kiểm tra tài khoản parentvue của quý vị thường xuyên. Ứng 
dụng này chứa thông tin liên lạc quan trọng cho học sinh của quý vị. Điều quan trọng 
là thông tin được cập nhật. Nếu cần thay đổi, (số điện thoại mới, liên hệ khẩn cấp 
mới) trong nhiều trường hợp, quý vị có thể cập nhật trực tuyến trong ứng dụng này. 
Số điện thoại cập nhật là rất quan trọng để nhận thông báo và biết về các trường 
hợp khẩn cấp, thay đổi hoặc điều chỉnh do Trường Công lập Jefferson hoặc Wichita 
thực hiện. 
 
 
Họp Phụ huynh/Giáo viên/Học sinh– Jefferson tổ chức các cuộc họp phụ 
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huynh / giáo viên / học sinh hai lần/năm học. Mục tiêu của chúng tôi là họp với 
100% gia đình của chúng tôi. Cơ hội để phụ huynh thảo luận về sự tiến bộ học tập 
của con em mình là rất quan trọng và đòi hỏi sự cam kết từ tất cả chúng ta. Các 
cuộc họp được lên lịch cho Mùa Thu và Mùa Xuân. Vui lòng đánh dấu những 
ngày này trên lịch của quý vị - Ngày 11, 12 và 13 tháng 10 và ngày 7, 8 và 9 
tháng 3. Giáo viên của con em quý vị sẽ liên lạc với quý vị về thời gian họp riêng 
để thảo luận về tiến độ học tập của con em quý vị. Vui lòng chia sẻ bất kỳ thắc 
mắc nào mà quý vị có thể có. Dành thời gian thăm hỏi giáo viên của con quý vị 
trước cuộc họp - chúng tôi không muốn có sự ngạc nhiên vì những điều được 
chia sẻ lần đầu tiên tại cuộc họp. Trường sẽ tan học lúc 1:00 vào mỗi ngày nêu 
trên. Học sinh PreK cũng sẽ có lịch khác, hãy nhớ theo dõi để biết thêm thông tin 
từ giáo viên PreK của chúng tôi, Mrs. Eck. 

 
 
Sinh Nhật – Jefferson sẽ dành một ngày / tháng để tổ chức sinh nhật hàng tháng. 
Điều này có nghĩa là phụ huynh sẽ không thể mang bánh kẹo (treats) đến vào ngày 
sinh cụ thể của con mình. Ví dụ: nếu sinh nhật của con quý vị là ngày 15 tháng 10, 
ngày mang bánh kẹo đến sẽ được xác định bởi cấp lớp - ngày đó có thể là trước 
ngày 15 hoặc sau ngày 15 tháng 10. Nên mang theo bánh kẹo / đồ ăn nhẹ đóng gói, 
lành mạnh, mua ở cửa hàng. Chúng tôi có nhiều học sinh bị dị ứng thực phẩm nên 
chỉ những đồ đóng gói, mua từ cửa hàng mới được phép mang vào. Giáo viên có 
thể quyết định không dùng cupcakes và bánh quy (cookies) nếu phụ huynh vẫn gửi. 
 

Ngày 14 tháng 9 (cho SN tháng Tám và tháng Chín)  

Ngày 5/10 (tháng Mười)            Ngày 1/2 (tháng Hai) 

Ngày 2/11 (thing Mười Một)                      Ngày 1/3 (tháng Ba) 

Ngày 7/12 (tháng Mười Hai)                       Ngày 5/4 (tháng Tư) 

Ngày 4/1 (tháng Một)    Ngày 3/5 (tháng Năm/Sáu/Bảy) 

 
 
Quy Định Trang Phục – Jefferson không có quy tắc chính thức về trang phục 
chuẩn, nhưng những điều sau đây cần được xem xét để hình dung về trang phục 
của học sinh khi ở trường:  
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• Quần jean/quần dài/quần ngắn quá rộng cần được mặc ở thắt lưng bằng một 
dây thắt lưng. Nếu không có thắt lưng, dây sẽ được sử dụng để giữ cho quần 
dài/quần ngắn không bị chùng xuống. 

• Áo không có bất kỳ lời tục tĩu, quảng cáo thuốc lá, rượu, hình ảnh/vũ khí bạo 
lực nào. 
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• Học sinh nữ phải mặc quần legging dưới váy ngắn. 
• Không mặc áo hai dây mảnh (spaghetti strap) (lớp 3 - 5). 
• Áo phải luôn che phủ toàn bộ phần trước cơ thể học sinh. 
• Không đội mũ lưỡi trai / quấn khăn đầu dưới bất kỳ hình thức nào ở trường. 
• Áo sơ mi có nút phải luôn luôn cài nút.  
• Không được mặc áo hoodie nỉ bên trong tòa nhà bất cứ lúc nào.  

 

Cảm ơn quý vị đã hợp tác với chúng tôi để đảm bảo rằng học sinh của chúng ta 
mặc quần áo phù hợp cho môi trường học tập. Nếu con quý vị ăn mặc vi phạm 
một trong những điều kể trên hoặc gây mất tập trung như được xác định bởi ban 
giám hiệu nhà trường, nhà trường sẽ gọi về nhà yêu cầu mang một bộ quần áo để 
thay đến trường cho học sinh. Nếu không có người lớn nào có thể mang quần áo 
đến để thay, học sinh sẽ được cho mượn quần áo từ tủ quyên góp của chúng tôi 
để mặc cho đến hết ngày. 

 

Hành Vi – Học sinh học tốt nhất trong môi trường không có hành vi bộc phát liên 
tục. Học sinh Jefferson được mong đợi tuân theo các đặc điểm tính cách: 

 
• Tôn trọng 
• Chịu trách nhiệm 
• Quan tâm 
• Chăm chỉ học tập 
• Thật thà 

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cố gắng dùng biện pháp Thực hành Phục hồi 
với học sinh, có nghĩa là giúp các em hiểu hành vi của mình đã gây ra tổn hại cho 
người khác như thế nào. Nhiều khi các vấn đề có thể được giải quyết thông qua 
việc thực hành này. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn sẽ được liên hệ nếu học sinh có 
biểu hiện gây rối. Nếu hành vi đó gây nguy hiểm cho sự an toàn của các học sinh 
khác, thì hậu quả có thể bị đình chỉ học. Nếu học sinh bị đình chỉ, cần có người 
lớn đến đón học sinh. 

 
Chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi giải quyết bất đồng của mình theo cách 
không dẫn đến việc gây hấn về thể chất. Những cuộc cãi nhau bằng thể chất sẽ 
được điều tra và có thể dẫn đến việc bị đình chỉ học. 
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Đình chỉ học cũng có thể có hiệu lực đối với những trường hợp sau, nhưng không 
chỉ giới hạn ở: thách thức, hành vi thiếu tôn trọng / thô lỗ với người lớn, bắt nạt, 
quấy rối (dưới bất kỳ hình thức nào), ăn cắp, phá hoại tài sản của trường hoặc hành 
vi gây rối. Vui lòng tham khảo Chính sách Hội đồng Giáo dục: 1464, 1465, 5113 để 
biết thêm thông tin chi tiết về hành vi của học sinh / tập tài liệu về Quy tắc Ứng xử 
của Học sinh. 

 
Hành Vi Bắt Nạt – Chúng tôi mời quý vị xem lại cuốn sách nhỏ “No Bullying 
Allowed – Essential Questions for Parents.” (Không Được Phép Bắt Nạt – Những 
Câu Hỏi Cần Thiết cho Phụ Huynh). Cuốn sách nhỏ này mô tả bắt nạt là gì và việc gì 
không phải là bắt nạt. Nhiều lần học sinh báo cáo với phụ huynh rằng chúng là nạn 
nhân của bắt nạt, nhưng học sinh đã không cho giáo viên của mình hoặc ban giám 
hiệu nhà trường biết về vụ việc. Chúng tôi nghiêm túc giải quyết mọi khiếu nại về 
bắt nạt, nhưng trước tiên chúng tôi phải biết rằng con quý vị đang gặp vấn đề. Cuốn 
sách nhỏ để tham khảo trên phác thảo cụ thể cách phụ huynh có thể giải quyết vấn đề 
rất nghiêm trọng này. Chúng tôi cũng yêu cầu phụ huynh cởi mở khi nghe rằng con 
em mình có thể trong một số trường hợp là người bắt nạt. Xin lưu ý rằng bắt nạt sẽ 
không được dung thứ tại Jefferson. Nếu quý vị muốn con em mình nhận thông tin 
trực tiếp đối mặt về việc làm thế nào để không trở thành nạn nhân của bắt nạt, hoặc 
ngăn chặn hành vi bắt nạt, quý vị có thể liên hệ với nhân viên cố vấn trường chúng 
tôi, cô Sauls ở số 973-3000. 

Điện Thoại Di Động - Việc sử dụng điện thoại di động (bất kỳ thiết bị điện tử thông 
minh nào) của học sinh chúng tôi, trong suốt ngày học đều bị cấm (bao gồm cả điện 
thoại di động đổ chuông trong giờ học). Sau đây là quy trình sẽ được sử dụng cho 
năm học sắp tới nếu con quý vị có điện thoại di động (thiết bị thông minh) khi ở 
trong sân trường, kể cả việc sử dụng đồng hồ thông minh:   

• Vi phạm lần 1: điện thoại bị tịch thu, phụ huynh phải nhận điện thoại từ văn 
 phòng trường. 
• Vi phạm lần 2: điện thoại bị tịch thu, phụ huynh phải nhận điện thoại từ văn 

phòng trường, cấm túc ở trường. 
• Vi phạm lần thứ 3: điện thoại bị tịch thu, phụ huynh phải nhận điện thoại từ 

văn phòng trường, đình chỉ học tập. 

 

Bãi Đậu Xe – Vui lòng xem bản đồ đính kèm mô tả nơi quý vị có thể đậu xe hoặc 
cho học sinh xuống xe khi đến trường hoặc đón học sinh sau giờ học. Không nên 
sử dụng bãi đậu xe gần cửa chính nhất (Cửa số 1) trước giờ học hoặc sau giờ học.
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Bãi đậu xe cho người khuyết tật đi xe có bảng hoặc thẻ khuyết tật và có cuộc 
hẹn ở bên trong tòa nhà của trường. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh từ lớp 2 đến 
lớp 5 ở trong xe hoặc bên xe của mình sau giờ học. Học sinh sẽ đưa đến xe quý 
vị. 

Phụ huynh Mẫu giáo - Lớp 1 sẽ đậu xe tại  điểm / trên đường đã được phê duyệt 
và đi bộ đến đón học sinh của mình. 

Trường hợp ngoại lệ với hướng dẫn đậu xe này sẽ áp dụng vào những ngày thời 
tiết cản trở chúng tôi cho học sinh ra về ở bên ngoài. Phụ huynh sẽ được chỉ định 
một con số cụ thể dành cho gia đình để sử dụng khi đón học sinh vào những ngày 
thời tiết xấu. Thông tin cụ thể sẽ được chia sẻ trong ngày Open House về quy 
trình ra về mới này vào những ngày thời tiết xấu. Vào những ngày thời tiết khắc 
nghiệt - tất cả học sinh sẽ ra về ở cửa số 16 và 17. Học sinh đi xe bus không dùng 
lối ra này. 

Khách Đến Thăm Trường - An toàn của học sinh là mối quan tâm hàng đầu của 
chúng tôi. Tất cả khách được cho phép vào tòa nhà sẽ được quét ID qua hệ thống 
Hall Pass. Giấy tờ tùy thân hợp lệ cho hệ thống này là giấy phép lái xe hiện tại hoặc 
thẻ ID quân đội. 
 
Thời Tiết Xấu – 

 • Trước Giờ Học - Nếu nhiệt độ dưới mức đóng băng hoặc trời mưa, cổng 
dành cho học sinh Mẫu giáo, lớp 2 và học sinh mới (phía đông của tòa nhà) sẽ 
không mở và tất cả học sinh sẽ vào trường bằng cửa 2, 15, 16 hoặc 17. 
 • Sau Giờ Học – Nếu trời mưa hoặc thời tiết khắc nghiệt, học sinh sẽ được 
ra về theo thẻ số mà quý vị nhận được tại Open House hoặc vào tuần Trở Lại 
Trường. Hãy đảm bảo giữ số này ở một nơi an toàn vì số của con em quý vị sẽ 
được gọi khi quý vị đến đón. Người lớn sẽ đi bộ đến chỗ nhân viên Jefferson 
phụ trách cho học sinh ra về ở bên ngoài (mặc áo an toàn màu vàng-) nhân viên 
sẽ phát thanh số học sinh và phụ huynh sẽ gặp học sinh trên vỉa hè phía trước. 
Học sinh sẽ chỉ được ra về từ Cửa 16 và 17. 

 
Cảnh Báo Lốc Xoáy – Trong trường hợp có cảnh báo lốc xoáy, tất cả học sinh sẽ 
được hộ tống đến phòng gym (phòng tập thể dục) của chúng tôi, rộng gấp đôi 
phòng trú ẩn FEMA. Chúng tôi sẽ khóa cửa phía trong phòng gym và một khi cửa 
khóa, không ai được phép vào phòng gym. Chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến 
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sự an toàn của học sinh. Việc gõ cửa và liên tục lên tiếng yêu cầu chúng tôi mở cửa 
để vào phòng sẽ bị bỏ qua và việc này chỉ làm cho học sinh đang ở trong phòng 
gym sợ hãi.
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Chúng tôi hiểu rằng đây có thể là một khoảng thời gian đáng sợ; phụ huynh có thể 
hỗ trợ chúng tôi bằng cách đến nơi trú ẩn phụ của chúng tôi (phòng vệ sinh đối diện 
thư viện). Khi chúng tôi nhận được thông tin đã an toàn từ đài phát thanh thời tiết, 
đài tin tức hoặc bộ phận an ninh của chúng tôi, chúng tôi sẽ mở cửa phòng tập thể 
dục và tiến hành cho học sinh ra về nếu cần thiết. 
 
Các Câu Hỏi Thường Gặp: 

• Con tôi nói hôm nay ở trường có chuyện xảy ra, tôi phải làm gì? –Vui lòng 
gọi để nói chuyện với giáo viên của con quý vị. Nhiều lần, đặt câu hỏi và cho 
phép giáo viên giải thích tình huống sẽ làm sáng tỏ mọi sự nhầm lẫn. 

• Tôi đã nói chuyện với giáo viên của con tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thống 
nhất. - Vui lòng gọi điện để nói chuyện với ban giám hiệu. Hiệu trưởng 
hoặc hiệu phó sẽ làm việc để tìm hiểu thêm thông tin có sẵn. Mục tiêu là 
luôn cố gắng tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi, nếu có thể. 

• Tôi có thể mang bánh nướng từ nhà để chiêu đãi không? - Rất tiếc là  năm 
học này không được. 

• Con tôi bị sốt sáng nay; tôi có thể cho con một ít motrin hoặc Tylenol và 
mang đến trường được không? - Không, do quy định của COVID, học sinh 
thức dậy bị sốt hoặc phát sốt khi ở trường sẽ nhận được điện thoại từ y tá 
của trường hoặc sẽ được đưa về nhà nếu đang ở trường. Gọi cho y tá của 
trường để biết thêm thông tin. Giữ thông tin liên hệ của quý vị được cập 
nhật là rất quan trọng. 

• Tôi có thể gửi aspirin hoặc thuốc hen suyễn để học sinh của tôi tự uống 
không? - Không, tất cả các loại thuốc (ngay cả thuốc không kê đơn) phải có 
trong mẫu Yêu cầu Cho Uống Thuốc tại Trường, có chữ ký của bác sĩ của 
con quý vị. 

• Chúng tôi đang đi nghỉ; Tôi có cần điền bất kỳ giấy tờ nào không? -Có, vui 
lòng gọi cho văn phòng nhà trường để được hướng dẫn điền Đơn Xin 
Nghỉ Học (Request to be Absent). 

• Con tôi không ăn thịt; Chúng có thể nhận được một bữa trưa đặc biệt 
không? Thực đơn bữa trưa có trên trang web của Trường Công lập 
Wichita. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đảm bảo tùy chọn 
“không thịt” sẽ luôn có sẵn, tùy thuộc vào mức độ phổ biến và thời điểm 
con quý vị ăn trưa. 

• Tôi có phải sử dụng người bảo hộ băng qua đường khi sang đường 
không? - Có, đặc biệt là vì trẻ em sẽ đi bộ với quý vị. Vui lòng chỉ băng qua 
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đường ở những góc có nhân viên/học sinh bảo hộ. Ngoài ra, xin đừng yêu 
cầu học sinh của quý vị băng qua đường ở nơi không được phép. 

• Tôi thấy biển “No Parking" (Cấm đỗ xe) trong khu vực nhân viên vào giờ tan 
học, tôi có thể vào và đậu xe được không? - Không, bãi đậu xe cạnh cửa 
chính (Cửa số 1) chỉ dành cho nhân viên. Phụ huynh được yêu cầu đậu xe 
ở các khu vực quy định để đưa và đón học sinh của mình. (Xem bản đồ 
đính kèm). 

 
Chúng Tôi Ở Đây Để Phục Vụ Quý Vị – Chúng tôi muốn làm đúng 100% thời 
gian, tuy nhiên chúng tôi là con người và sẽ có sai sót. Cảm ơn quý vị đã hợp tác 
với chúng tôi và đưa ra đề xuất khi mọi thứ không hoạt động tốt như có thể. Nếu 
trong cuốn sổ tay này, chúng tôi thiếu câu trả lời cho một vấn đề hoặc quý vị có 
thêm phản hồi - vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ kevans@usd259.net hoặc 
gọi cho văn phòng trường theo số 973-3000.   
 
 
Ban Giám Hiệu: 

Kamiel Evans – Hiệu Trưởng 

Jill Pfeifer – Hiệu Phó 
 
 
Nhân Viên Văn Phòng: 

Melissa Richardson– Trợ Lý Hành Chính – Thư Ký 

Jacqui Bellew –Trợ Lý Hành Chính - Thư Ký 

 

Nhân Viên Hỗ Trợ: 

Nhân Viên Công tác Xã hội của Trường (School Social Worker) – Rachel 
Trombley (vấn đề đi học chuyên cần, thích nghi với trường học, lo lắng, học sinh 
hợp tác với bạn bè) 

Y Tá Trường – Chelcie Haase (thắc mắc về chủng ngừa, câu hỏi/thủ tục COVID, 
thuốc mà con quý vị có thể cần ở trường, mắt kém, các mối quan tâm của bác sĩ, dị 
ứng thực phẩm) 

mailto:kevans@usd259.net
mailto:kevans@usd259.net


 Vietnamese/Parent Reference Guide 2022-2023                                                                                                              12 
 

Nhân Viên Tâm Lý của Trường – Karin Cernik (quan tâm đến việc học của con quý 
vị hoặc khó khăn trong việc học tập) 
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Nhân Viên Cố Vấn Trường Học – Cierra Sauls (mối quan tâm về việc thích nghi 
với trường học, lo lắng, trầm cảm, hành vi xấu, hợp tác với các bạn bè của con 
em quý vị) 

Giáo Viên Trị Liệu Ngôn Ngữ - Luyện Giọng – Jenny Maier (mối quan tâm liên 
quan đến khó khăn nói / phát âm / nói chuyện của con em quý vị 

Pando/ Quan Hệ Đối Tác NhàTrường – Medalia Juarez (điều phối tình nguyện / 
quan hệ đối tác cộng đồng) 
 
 
Cập nhật Tháng 7 năm 2022 


