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Ghi	Chú	từ	Y	Tá	Trường	Học
Sự kết thúc của năm học đang nhanh chóng đến với một mùa 
hè vui thú dưới ánh nắng mặt trời! Nhưng trước khi năm học 
kết thúc, xin vui lòng nhớ những nhắc nhở phòng y tá của 
năm: 

 Nếu quý vị có thuốc uống ở trường năm nay, xin vui 
lòng đến nhận nó từ y tá trường học trong ngày học 
cuối.  

 Nếu con em cần uống thuốc ở trường trong năm tới, 
hãy gặp bác sĩ của con em và xin các mẫu và điền 
trong mùa hè và nộp ở lúc ghi danh.  

 Một yêu cầu mới cho 2 mũi vắc‐xin Hepatitis A cho 
các học sinh Mẫu Giáo và lớp 1 cho năm học 2019‐20. 
Nếu quý vị có một học sinh Mẫu Giáo hoặc lớp 1 cho 
năm tới, hãy thảo luận với bác sĩ của con em. 

 Nếu con em sẽ tham gia latchkey hè và có một chế độ 
ăn kiêng đặc biệt ở trường, xin vui lòng cho y tá/các 
nhân viên latchkey biết càng sớm càng tốt.  

 Xem lại các mẹo an toàn mùa hè với các con em của 
mình để có một mùa hè an toàn và vui vẻ. 	

Thông Tin Ghi Danh 
Quý vị có thể chọn để ghi danh con em mình trong mùa thu trong hai 
cách như sau:  (1) Tại nhà - Xin vui lòng liên lạc trường học giữa 28 
tháng 5 - 6 tháng 6 để thiết lập một ParenVue account. Một khi các 
giấy tờ đã điền với văn phòng của chúng tôi, các phụ huynh có một 
thời gian 30 ngày để lên mạng bằng dùng password. (2) Ðến Thư viện 
Griffith. Mọi ghi danh danh học đều sẽ thực hiện trên mạng. Chúng 
tôi sẽ có các nhân viên để phụ giúp các phụ huynh và các gia đình. Ðể 
đảm bảo việc ghi danh được suôn sẻ, quý vị sẽ cần mang theo những 
giấy tờ như sau: 

a) Các giấy xác minh địa chỉ với tên của mình trên giấy (ví dụ 
như biên nhận thuê nhà, hợp đồng thuê nhà, bill điện nước 
ga) 

b) Thẻ ID có hình  (như một thẻ bằng lái xe) 
c) Giấy khai sinh và một hồ sơ chủng ngừa nếu đang ghi danh 

một học sinh mẫu giáo mới. 
d) Những học sinh đang cần dịch vụ latchkey sẽ cần điền mẫu 

đăng ký.  
	

Tập Trung Mẫu Giáo  
Các phụ huynh của những trẻ em nào được 5 tuổi sinh vào hoặc 
trước ngày 31 tháng 8 đều được mời để tham gia buổi Tập 
Trung Mẫu Giáo của chúng tôi vào hôm thứ Ba ngày  ngày 2 
tháng 5 từ 2:45-3:45 hoặc 5:00-6:00 để thăm viếng các lớp mẫu
giáo, gặp mặt các giáo viên, các giám hiệu và các nhân viên hỗ 
trợ. Quý vị sẽ nhận một bao bì thông tin về chủng ngừa và 
những điều kiện để bắt đầu con em trong mẫu giáo.  
 

Tin	PTO		
PTO rất vui mừng giới thiệu niên giám năm 2018‐2019
của chúng tôi. Đừng quên đạt niên giám của mình chỉ 
với giá $10.00. Các số lượng là có hạn.  
 
Cảm ơn các gia đình đã đến và sơn trong Đêm Hè Vui 
Thú. Chúng tôi sẽ lắp đặt chúng ở phía trước của 
trường học chúng tôi gần các băng ghế ngồi. Chúng sẽ 
là một bổ suing tuyệt vời cho trường học của chúng 
tôi.  
 

Cám Ơn các Phụ Huynh 
Như khi một niên học khác nữa sắp được kết thúc, các 
nhân viên Griffith muốn nhân cơ hội này để cám ơn 
quý vị về mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị trong năm 
này. Chúng tôi chúc tất cả quý vị có một mùa hè vui vẻ
và thư giãn với gia đình mình. Chúng tôi mong để gặp 
mọi người trong niên học tới! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5/2‐ Tập Trung Mẫu Giáo 
5/3‐ Lớp 3 đi Kansas Fitness Day 
5/6‐ Lớp 1 đi Sở Thú 
5/7‐ Khám Răng 
5/8‐ Lớp 4 đi Great Plains Nature Center 
5/9‐ Lớp 5 đi Halstead 
5/13‐ PTO Họp 
5/14‐ Tập Hợp Phát Thưởng 
5/15‐ Lớp 5 đi Rock Springs 
5/16‐ Ngày Thể Dục Thể Thao 
5/17‐ Show Tài Năng (Lớp 3, 4, 5) 
5/22‐ Lớp 5 Tốt Nghiệp 
5/23‐ Pre‐K Tốt Nghiệp 
5/23‐ Ngày Học Cuối 


