
Vietnamese/Paw Prints September 22-23 
 

 
Bữa sáng được phục vụ cho học sinh lúc 8:50 sáng. 

Sau khi học sinh được kiểm tra nhiệt độ và bước vào tòa 
nhà, và nếu các em  ăn sáng ở trường, các em sẽ nhận 
được bữa sáng theo kiểu nhận và mang đi và mang phần 
ăn đến lớp học để ăn. Năm nay, bữa sáng lại được miễn 
phí. 
   Vui lòng tấp vào lề đường để học sinh ra khỏi xe. 
Sẽ không an toàn nếu để chúng ra khỏi xe giữa lòng 
đường. 
 

 Học sinh đến sau 9:00 sáng sẽ phải vào trường qua 
cửa số 1. Các em sẽ cần giấy đi trễ từ văn phòng trước 
khi tham gia lớp học của mình.   
 

 Phụ huynh đến trường sau 9:00 sáng sẽ cần sử dụng 
lối vào an ninh thông qua Cửa số 1 bằng cách bấm 
chuông và sẽ cần một Thẻ Hall Pass để vào tòa nhà.   
 

Tin từ Y Tá Trường Học 
Chích ngừa phải được cập nhật theo yêu cầu của 
tiểu bang không chậm hơn Thứ Năm, ngày 13 tháng 
10. Vào ngày 13, nếu không cập nhật, con quý vị sẽ 
phải nghỉ học cho đến khi hoàn tất các mũi chích. Nếu 
quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với y tá của 
trường tại 973-8904.  

 

Ra Về… cần sự chung sức! 
Vì chúng ta nỗ lực để hoc sinh được đưa về nhà an toàn 
mỗi buổi chiều, quý vị có thể làm một số việc để giúp 
chúng tôi.  
 * Phụ huynh nên ở bên trong xe khi xếp hàng đón học   

sinh. Một nhân viên có thể hỗ trợ nếu cần. 
  * Học sinh phải đi vào xe từ phía bên phải của xe gần lề 

đường nhất. Sẽ không an toàn để học sinh đi vòng và 
ra lòng đường. 

  * Khi có chỗ trống, vui lòng tiếp tục di chuyển hàng về 
phía trước. Học sinh sẽ đến gặp quý vị thay vì quý vị 
chờ đợi chúng. 

   * Vui lòng sử dụng lối đi dành cho người đi bộ khi băng 
qua đường!  

Cảm ơn quý vị đã hợp tác với chúng tôi để giúp giữ an 
toàn cho các em! 
 

 

 

 

Giữ Liên Lạc   
  

 

Chào Mừng Đến với Năm học Mới! 
Chào mừng trở lại năm học 2022-2023! Tôi là 
Philip Ingram và tôi rất vui mừng được bắt đầu 
năm thứ năm với tư cách là hiệu trưởng tại 
Griffith. Năm nay đánh dấu năm thứ mười sáu của 
tôi ở học khu. Trước đây tôi đã dạy lớp 5 và lớp 
3, làm ở bộ phận can thiệp hành vi cũng như là 
hiệu phó. Một lần nữa, tôi rất hào hứng bắt đầu 
năm học mới, một năm học chắc chắn sẽ không 
giống những năm khác khi chúng tôi chuẩn bị cho 
học sinh sẵn sàng cho tương lai và giúp các em có 
Ước mơ, Tin tưởng và Thành đạt! 
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Arrival Information 

  

Tháng Chín, 2022 

Changes to Student Information 
Has your address or phone number changed 
recently? Do you need to change your emergency 
contact information?  Please be sure to update your 
information regularly.  It is important that we have 
working phone numbers and ways to contact you in 
case of an emergency.  Please contact or stop by 
the school office to make any necessary changes. 
We appreciate your help in keeping our information 
accurate! 
 

 

Ngày 20 tháng 9 là Ngày Chụp hình! 
Chúng tôi sẽ sớm gởi con quý vị 
mang về nhà tờ thông tin cụ thể! 
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