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Giới thiệu về Mẫu giáo

Cần đăng ký học Mẫu giáo cho Năm học 202223? Hãy ghé Griffith vào Thứ Năm, ngày 5 tháng
Năm từ 2:45 - 3:45 hoặc 5:00 - 6:00 để được giải
đáp thắc mắc và tìm hiểu thêm thông tin về cách
ghi danh cho con đi học. Vui long truy cập:
https://www.usd259.org/kindergarten để biết
thêm thông tin trên trang web của học khu
chúng tôi.

Cổng Thông Tin Bài Kiểm Tra Tiểu Bang
Viện Đánh giá & Thành tích của Đại học Kansas, bộ
phận cung cấp các bài kiểm tra đánh giá cấp tiểu bang
của chúng tôi, sẽ ra mắt Cổng Thông tin KITE mới dành
cho Phụ huynh vào tháng 5. Phụ huynh sẽ có quyền
truy cập vào báo cáo điểm của bài kiểm tra Toán, Đọc
Hiểu, Khoa học hoặc Năng lực Tiếng Anh mà học sinh
đã làm trong năm học 21-22. Phụ huynh sẽ bắt đầu
nhận được email kích hoạt cuối tháng Năm. Vui lòng
đón chờ thông tin sắp tới!
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Ngày Hoạt động Ngoài trời

Ngày hoạt động ngoài trời trên sân Griffith sẽ diễn ra
vào thứ Năm, ngày 19 tháng 05. Sẽ có hai buổi: Buổi 1
sẽ từ 10:00 - 11:30 sáng. Học sinh Mẫu giáo, lớp 1 và
4 sẽ tham dự buổi 1. Buổi 2 kéo dài từ 1:30 -3:00
chiều. Tham gia buổi 2 sẽ là các lớp 2, 3 và 5.

Phụ huynh có thể tham dự nhưng cần phải làm thủ
tục tại văn phòng trước khi ra sân chơi. Anh chị em
tham dự cùng cha mẹ đều phải ở cùng cha mẹ và được
cha mẹ giám sát. Anh, chị, em ruột sẽ không thể tham
gia các sự kiện.
Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị bôi kem chống nắng ở
nhà vì chúng tôi không được phép cung cấp kem
chống nắng này cho học sinh.

Chúng tôi Tri ân Nhân viên của Chúng
tôi!

Ngày 2-6 tháng 5 là tuần Tri ân Giáo viên và Nhân viên.
Nhân viên Griffith làm việc rất chăm chỉ để cung cấp một
Đến trường và Ra về có thể là những thời điểm khó
môi trường học tập và nuôi dưỡng an toàn cho học sinh
khăn trong ngày vì chúng tôi di chuyển hàng trăm học
của chúng ta mỗi ngày. Hãy dành một phút để nói: “Cảm
sinh vào và ra khỏi tòa nhà. Xin hãy giúp chúng tôi giữ
ơn bạn!” cho một hoặc nhiều nhân viên của chúng tôi và
cho mọi thứ hoạt động trơn tru bằng cách nhớ đứng
cho họ biết rằng quý vị cũng đánh giá cao tất cả những gì
trong hàng, tấp vào lề đường để cho học sinh ra khỏi xe họ làm cho học sinh Griffith!
và làm theo hướng dẫn của những người đang giúp xe
Cảm ơn!
cộ lưu thông. Không nên thả học sinh ở trường trước
Khi chúng ta sắp kết thúc năm học này, Nhân viên Griffith muốn
8:45 sáng vì không có giám sát của nhà trường
nhân cơ hội này để CẢM ƠN tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ của
trước giờ đó. Cuối cùng, vui lòng không đậu trên
quý vị. Đây là một năm đầy thử thách về nhiều mặt mà không ai
đường bằng qua đường để đảm bảo an toàn cho
những người qua đường. Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ trong chúng ta có thể hình dung được. Chúng ta đã làm
việc cùng nhau để năm học này diễn ra tốt đẹp. Chúc quý vị
và giữ cho mọi người an toàn!
có một mùa hè vui vẻ, an lành bên gia đình. Chúng tôi mong
được gặp lại tất cả quý vị trong năm học tới!

Đi Học và Ra về

NGÀY HỌC CUỐI CỦA NĂM LÀ 25/5!

