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Họp Giáo Viên Phụ Huynh 
Chúc Quý vị một Tháng Mười Một Vui vẻ! Cảm ơn quý 
vị đã tham dự Cuộc họp Giáo viên Phụ huynh mùa thu 
của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian quý vị 
bỏ ra để gặp gỡ các giáo viên! Chúng tôi hy vọng  quý 
vị đã có được một số thông tin có giá trị về sự tiến bộ 
của con mình và chúng tôi mong muốn chúng ta sẽ 
tiếp tục hợp tác trong suốt cả năm. Quý vị đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc giáo dục con mình. Nếu quý 
vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần tài liệu đọc hoặc toán 
để hướng dẫn con ở nhà, vui lòng cho giáo viên dạy 
con quý vị biết hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 973-
8900. 

 
 

Griffith Elementary 
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Những Ngày Quan Trọng  
Cần Nhớ 

 
Ngày 6 tháng 11- Đổi Giờ; vặn đồng hồ ngược 
lại 1 giờ 
Ngày 11 tháng 11- Lễ Cựu Chiến Binh – NGHỈ 
HỌC 
Ngày 23-25 tháng 11: Kỳ Nghỉ Thu- NGHỈ 
HỌC 

Tháng Mười Một, 2022 

Làm thế nào để phân biệt Covid 19 
với Cảm lạnh và Cúm?   

 
Giữ con ở nhà nếu bị ốm. Gọi cho văn phòng nếu 
vắng mặt. Gọi cho bác sĩ để điều trị. Tìm kiếm sự 
chăm sóc khẩn cấp nếu khó thở! 

 

 
(Đọc) 

Tìm cuốn sách "Vừa Phải" 
 
Trẻ em cảm thấy tự tin và có năng lực khi đọc 
những cuốn sách “vừa phải” với mình. Vì vậy, làm 
thế nào để tìm đượcmột cuốn sách vừa phải? Hãy 
yêu cầu con đọc bìa sau và bìa trước để đánh giá 
mức độ quan tâm của chúng. Đồng thời yêu cầu 
con đọc một trang mẫu từ cuốn sách: Nếu có hơn 
năm từ trên một trang bất kỳ mà con không thể 
phát âm hoặc hiểu được trong ngữ cảnh, cuốn sách 
có thể quá khó. Hãy hỗ trợ tìm kiếm một cuốn sách 
phù hợp hoàn hảo. Chọn đúng cuốn sách sẽ giúp 
con quý vị cảm thấy thành công. 

Chuẩn Bị cho Thời Tiết 
 
Chúng ta đang ở giữa mùa thu và tất nhiên, kèm 
theo đó là nhiệt độ thay đổi. Hãy chắc chắn rằng 
con quý vị được chuẩn bị bằng cách cho chúng 
mặc nhiều lớp và mang theo áo khoác hoặc áo 
choàng mỗi ngày. Học sinh sẽ ra ngoài trời 
ngay cả khi nhiệt độ lạnh và nếu quên áo 
khoác, các em có thể bị lạnh!   

COVID 19 
Phổ biến 
Sốt và mới ho 
 
Nặng: 
Hụt hơi, khó 
thở. 
 
Có thể bị: 
Viêm họng; 
đau nhức cơ 
thể; buồn 
nôn; mửa và 
tiêu chảy; 
đau đầu; mệt 
mỏi 

CẢM LẠNH 
Phổ biến 
Viêm họng; 
ho; hắc xì; 
chảy mũi 
 
 
Có thể bị: 
Mệt và đau 
đầu 

CÚM  
Phổ biến 
Viêm họng; 
ho; sốt; đau 
nhức cơ thể; 
mệt; nhức 
đầu; ăn 
không ngon 
 
 
Có thể bị: 
Chảy mũi; 
buồn nôn 
(trẻ em) 
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