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Ghi Chú từ Ban Giám Hiệu 
 
• Có rất nhiều học sinh đi học trễ mỗi sáng. Điều 

đó tạo nên sự khác biệt trong ngày của con quý 
vị khi chúng bắt đầu thói quen đúng giờ. Hãy 
làm tất cả những gì quý vị có thể để đảm bảo 
rằng con mình đến trước khi chuông báo 9:00. 
Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp 
được gì đó. 
 

• Nhân viên Griffith chân thành cảm ơn sự kiên 
nhẫn của quý vị với việc đưa đón học sinh mỗi 
ngày! Chúng tôi biết điều đó có thể gây khó chịu 
và chúng tôi rất cảm kích khi quý vị căng thẳng 
mà vẫn nở nụ cười trên môi! 

 
 
Họp Phụ Huynh Giáo Viên 
 
Các cuộc họp mùa thu của Griffith sẽ diễn ra từ 
ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Vào những ngày 
này trường sẽ tan học lúc 1:00. Năm nay các 
cuộc họp sẽ diễn ra trực tiếp hoặc trực tuyến 
(virtually). Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin từ giáo 
viên của con quý vị để quý vị có thể đặt lịch hẹn. 
Chúng tôi mong chờ cơ hội gặp gỡ với từng gia 
đình. Đây là thời gian quan trọng để nhà trường và 
gia đình trao đổi về sự tiến bộ của học sinh.   
  
Thứ Tư, ngày 12/10 từ 1:20 chiều - 7:20 tối 
Thứ Năm, ngày 13/10 từ 1:20 chiều - 7:20 tối 
Thứ Sáu, ngày 14/10 từ 1:20 - 4:10 chiều 
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Ghi Chú từ Y Tá 

Các Gia Đình Griffith, 
 
Đừng quên tiêm vắc xin CÚM vào mùa thu này. 
Các dấu hiệu của CÚM bao gồm sốt, ho, đau nhức 
cơ và đau đầu. Năm nay, mùa CÚM có thể phức 
tạp bởi đại dịch Covid 19.  Hãy liên hệ với bác sĩ 
của quý vị, các nhà thuốc, Sở Y tế Quận Sedgwick 
hoặc các phòng khám khác để biết giờ và chi phí 
vắc xin. Vui lòng giữ học sinh của quý vị ở nhà 
nếu chúng bị nôn trong vòng 24 giờ qua. Khi đến 
trường quá sớm, chúng có thể truyền bệnh hoặc 
mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh. Học sinh 
cũng nên chờ hết sốt, không cần dùng thuốc trước 
khi đi học trở lại.  Sốt khi nhiệt độ từ 100,4 độ trở 
lên. Con quý vị nên ở nhà nếu bị bệnh. Hãy gọi 
cho văn phòng trường để thông báo nghỉ học. 

Khẩu Trang      
Học sinh thực hiện tốt việc đeo khẩu trang mỗi ngày 
và đeo đúng cách khi ở trường. Xin nhắc lại, hãy 
giúp học sinh nhớ mang theo khẩu trang đến trường 
mỗi ngày- có lẽ bằng cách kiểm tra ba lô trước khi đi 
ngủ và đảm bảo rằng đã có sẵn trong ba lô để mang 
theo. Ngoài ra, hãy nhớ giặt khẩu trang tái sử dụng 
thường xuyên để giữ chúng sạch sẽ và hiệu quả.   
 
Gắn kết gia đình 
Các gia đình, tháng này học sinh của quý vị sẽ mang 
về nhà một tấm áp phích có tựa đề “Tất cả về gia 
đình của tôi”. Đây là một hoạt động thú vị mà quý vị 
có thể thực hiện với con mình ở nhà. Điền nhiều nhất 
có thể và chia sẻ thông tin và truyền thống thú vị của 
gia đình ở nhà. Sau khi hoàn thành, hãy để học sinh 
của quý vị mang áp phích trở lại trường để chia sẻ 
niềm vui! 
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