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Các	Cuộc Thi Tiểu Bang	
Tại Griffith, các giáo viên và các nhân viên có trình độ cao 
của chúng tôi làm việc rất tích cực mỗi ngày để giúp con em 
quý vị đạt các mục tiêu và tiềm năng của chúng. Bằng có các 
kỳ vọng cao cho con em quý vị cũng như sốt sắng dạy các 
tiêu chuẩn cốt lõi chung, ưu tiên hàng đầu của mỗi giáo viên 
là sự thành công của con em quý vị. Thành công có thể được 
đo bằng nhiều cách. Ðối với một số học sinh, thành công 
được thúc đẩy để đạt điểm học cao trong lớp; đối với những 
học sinh khác, nó có thể là một người giải quyết vấn đề hoặc 
chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập bao gồm có tính tự kỷ 
luật tốt, hoàn tất các bài tập đúng giờ, nỗ lực tốt trong mỗi bài 
tập, hoặc hỏi để được giúp khi cần. 	
	
Các	cuộc thi tiểu bang là một thời gian khi các học sinh trong 
lớp 3-5 để thể hiện mọi điều mà chúng đã học năm này trong 
đọc và toán.  
	
Lịch	trình	cuộc thi sẽ là:			
					19‐20	Tháng	3:		Khoa	Học Tiểu Bang	(Lớp	5)	
					2‐4	Tháng	4:		Ðọc Tiểu Bang	(Lớp	3,	4,	và	5)	
					16‐18	Tháng	4:		Toán	Tiểu Bang	(Lớp	3,	4	và	5)	
						
Trong	các	tuần mà con em sẽ thi, xin vui lòng đừng làm 
các cuộc hẹn bác sĩ hoặc các cuộc hẹn trong buổi sáng như
thế con em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ đợt thi nào. 	
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PTO	Griffith	Glow	Run
	PTO	Griffith	xin	cảm	ơn	tất	cả	các	nhà tài	trợ,	các	
học	sinh,	và	những	phụ	huynh	nào	nào	đã	ủng	hộ	
cho	tiết	mục	Glow	Run	của	Griffith!		
	
Glow	Run	sẽ	được	thực	hiện	vào	hôm	thứ	Năm	
ngày	7	tháng	3	từ	6:00–8:00	tối.		Chúng	tôi	hy	vọng
thấy	tất	cả	các	gia	đình	tham	gia	và	hỗ	trợ	các	
người	chạy	của	chúng	tôi.			
	
Chúng	tôi	ngoài	ra	cũng	khuyến	khích	các	gia	đình	
để	đến	sớm	để	thưởng	thức	các	xe	thức	ăn	của	
chúng	tôi.	Chúng	tôi	sẽ	có	thêm	các	áo	và	các	phụ	
kiện	tỏa	sáng	để	bán	trong	đêm	đó.		
	
Trong	thời	gian	của	Glow	Run,	chúng	tôi	cũng	sẽ	có
các	trò	chơi	lễ	hội	tỏa	sáng	được	thiết	lập	cho	các	
học	sinh	và	các	gia	đình.	Nó	sẽ	là	một	đêm	tuyệt	vời
để	tham	gia	và	thưởng	thức	với	gia	đình!	Quý	vị	sẽ	
không	muốn	bỏ	lỡ	tiết	mục	này!	
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PTO	Box	Tops	
Cảm ơn quý vị rất nhiều về việc thu thập 
các Box Top cho chúng tôi năm này. Xin vui 
lòng tiếp tục thu thập chúng và gửi chúng 
vào theo con em trong mùa thu. 	

	
Ghi	Chú	từ	Y	Tá	Trường	Học
		
													Những	Mẹo	Sức	Khỏe	An	Toàn	Xuân	
	
Mùa	xuân	đang	sắp	đến	và	vui	thú	bên	ngoài	trời.	
Dành	thời	gian	để	nhắc	nhở	con	em	về	sự	an	toàn	
trong	khi	chơi	bên	ngoài:	
	
1. Xem	chừng	giao	thông	khi	băng	qua	các	đường	

lộ.		
2. Không	nói	chuyện	với	người	lạ.	
3. Đội	mũ	an	toàn	khi	đạp	xe	đạp	và	chơi	skate.	
4. Kem	chống	nắng	giúp	ngăn	ngừa	tác	hại	của	

ánh	nắng	mặt	trời.	
5. Uống	đủ	nước	hàng	ngày.		
 

Các Cuộc Họp Phụ Huynh-Giáo Viên 
 

Các cuộc họp xuân của Griffith sẽ là ngày 27, 28 và 
29 tháng 3. Chúng tôi đang mong để gặp với mỗi 
gia đình. Ðây là một thời gian quan trọng cho 
trường học và gia đình để thảo luận về quá trình 
tiến bộ của học sinh. Chúng tôi hy vọng gặp quý vị 
ở đây! 
 

27 Tháng 3 từ 1:00 – 7:20 
28 Tháng 3 từ 1:00 – 7:20 
29 Tháng 3 từ 1:00 – 4:20 
 

Tất cả các học sinh được tan học lúc 
1:00 vào ngày 27, 28, và 29 tháng 3! 
 


