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Tháng Hai là Tháng Sức khỏe Răng 

miệng Trẻ em 
Tháng Hai là tháng kỷ niệm tất cả những cách tuyệt 
vời mà bộ răng đã hỗ trợ cuộc sống chúng ta từ 
việc ăn uống và mỉm cười cho đến việc giúp hình 
thành đường nét trên khuôn mặt chúng ta. Chăm 
sóc răng miệng là rất quan trọng để có một hàm 
răng khỏe mạnh suốt đời. Đại dịch COVID-19 
đã gây ra sự gián đoạn cho một số dịch vụ chăm 
sóc răng miệng với việc một số phòng nha khoa 
phải đóng cửa và một số giới hạn giờ làm việc. 
Nhưng vẫn có những cách để răng miệng vẫn 
được chăm sóc cần thiết..  
 
Nếu con quý vị cần một nha sĩ và / hoặc cần được 
giới thiệu để chăm sóc răng miệng miễn phí và / 
hoặc giảm chi phí, vui lòng liên hệ với y tá của 
trường để biết các nguồn lực của cộng đồng.  

 

 
 

 

 
Trường Tiểu Học Griffith  

1802 S. Bluff 
Wichita, KS  67218 

973-8900 
Philip Ingram, Hiệu Trưởng 
Cynthia Vieyra, Hiệu Phó 

 

 

 

  

 
 

 
 

Tháng Hai, 2022 

 
 
 
 

Hỗ Trợ Giờ Tan Trường 
Mỗi ngày, chúng tôi cho khoảng 450 học sinh tan học 
để về nhà lúc 4:10. Hầu hết các ngày, chúng tôi có thể 
làm tốt việc này trong vòng 10-15 phút. Một số điều 
giúp chúng tôi làm việc này thành công là: 
    ~ Vui lòng vào thẳng đường đón khi đường cho 

phép; 
    ~ Vui lòng vào đường đón từ đường Mt. Vernon và 
        ở trong đường này cho đến khi quý vị tới trước   

trường học; vui lòng không đi vòng các xe khác và 
cắt đầu các xe đang trong đường. Điều này tạo ra 
một tình huống nguy hiểm  khi những chiếc xe 
khác ra khỏi đường. 

 
Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ và sự kiên nhẫn của 
quý vị và sự hợp tác làm việc cùng nhau để đảm bảo 
an toàn của tất cả học sinh, phụ huynh và nhân viên. 
 

 
 

 

Thông tin qua Parentlink 
 

Trường Công lập Wichita và Tiểu học Griffith sẽ sử 
dụng hệ thống liên lạc Parentlink để gởi các tin nhắn 
đặc biệt liên quan đến những thay đổi trong ngày học, 
nghỉ học và các loại hoạt động khác. Tin nhắn 
Parentlink thể hiện dưới các hình thức như điện thoại, 
tin nhắn và / hoặc email. Nếu quý vị cần kiểm tra xem 
mình đã đăng ký để nhận những tin nhắn này chưa, vui 
lòng liên hệ với văn phòng trường của chúng tôi để 
được hỗ trợ. 

 
 
  
 Sẽ NGHỈ HỌC vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 vì Học Khu Tu Nghiệp VÀ Thứ 

Hai, ngày 21 tháng 2 để kỷ niệm Ngày Lễ Tổng Thống. 


