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Liên Lạc 
Chúc Quý vị Tháng 12 Vui vẻ! Khi chúng ta bước 
vào phần còn lại của học kỳ đầu tiên, vui lòng liên 
hệ với giáo viên của con quý vị để thảo luận về bất 
kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà quý vị có thể có. 
Nhân viên của chúng tôi làm việc chăm chỉ để phát 
triển các phương thức liên lạc cởi mở với phụ 
huynh. Nếu quý vị có thắc mắc về bài tập, kỳ vọng 
trong lớp học hoặc nếu quý vị cần các hoạt động 
cho môn đọc hoặc toán để thực hiện cùng con 
mình ở nhà, hãy cho giáo viên của chúng tôi biết để 
giáo viên có thể gửi tài liệu về nhà. 
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Thời Tiết Lạnh Đến Rồi! 
Thời tiết lạnh giá đã đến. Điều quan trọng cần 
nhớ là cho học sinh mặc ấm khi đến trường. 
Vui lòng cho con quý vị mặc áo khoác mùa 
đông, đeo găng tay và đội mũ / khăn quàng cổ 
đi học hàng ngày. Nếu quý vị có thắc mắc, vui 
lòng liên hệ với nhân viên xã hội của chúng tôi, 
M  H l  h  ố 973 8900  
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Trước và Sau giờ học 
Xin quý phụ huynh nhớ rằng không nên cho học 
sinh có mặt ở trường trước 8:45 vào các buổi 
sáng. Các em sẽ không được phép vào tòa nhà cho 
đến khi chuông reo lúc 8:50 và chờ ở bên ngoài 
vài phút có thể rất lạnh. Vào thời điểm này việc 
giám sát của chúng tôi cũng rất giới hạn. Ngoài ra, 
học sinh cần được đón trước 4:20 mỗi ngày. Vui 
lòng gọi văn phòng nếu quý vị muốn biết thông tin 
về chương trình Latchkey. 

Nếu thông tin liên lạc của quý vị đã thay đổi kể 
từ tháng 8, vui lòng liên hệ với văn phòng theo 
số 316-973-8900 để cập nhật. Chúng tôi 
thường xuyên gửi thông tin qua Parent Links 
cho phụ huynh hoặc cần liên hệ trực tiếp với 
phụ huynh. Liên hệ với quý vị trong trường 
hợp khẩn cấp là điều rất quan trọng với chúng 

  
 
 
 

Cập nhật Thông tin Liên hệ 
của Quý vị 

Kỳ Nghỉ Đông - Giáo viên và nhân viên Griffith xin kính chúc quý vị và gia đình có một kỳ nghỉ lễ an lành và 
hạnh phúc! Học sinh sẽ đi nghỉ Đông từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Ngày đầu tiên đi học lại là thứ Tư, 
ngày 5 tháng 1. Chúng tôi mong muốn được thấy tất cả học sinh sẵn sàng học tập sau kỳ nghỉ! 

 Quản Lý Ngày Nghỉ Lễ 
Kỳ nghỉ lễ có thể là thời gian căng thẳng đối 
với nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Quý vị có 
thể giúp con bằng cách cố gắng giữ thời gian 
biểu và thói quen nhất quán, cho con đi ngủ 
sớm để duy trì thói quen ngủ bình thường và 
đặt giới hạn cho các hoạt động và ăn uống 
vượt ngoài sinh hoạt bình thường của con. 
Những ý tưởng này có thể giúp giảm mức độ lo 
lắng của chúng và giúp mọi người tận hưởng 
mùa lễ. 
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