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Tin từ Hiệu Trưởng 
 
Chúng tôi rất vui mừng để công nhận 63 Great Griffith 
Grizzlies của chúng tôi tháng này! Nếu quý vị có một cơ hội, 
xin ghé bên ngoài văn phòng để xem Tường Hall of Fame 
của chúng tôi. Nó luôn luôn làm chúng tôi phấn khởi khi 
chúng tôi ăn mừng với một học sinh nào đang thể hiện hành 
vi xuất sắc.  
 
Chúng tôi hiện đang có một số lượng lớn đi trễ mỗi sáng. 
Chúng tôi đã có 191 học sinh đi trễ trong tháng 8 và 367 
trong tháng 9. Nó thực sự tạo sự khác biệt trong ngày của 
con em khi chúng bắt đầu thói quen đúng giờ của chúng. 
Xin thực hiện bất kỳ điều gì quý vị có thể để đảm bảo con 
em đến trước hồi chuông 9;00. Xin cho chúng tôi biết nếu 
có bất kỳ cách nào chúng tôi có thể giúp.  
 
Các nhân viên Griffith muốn cảm ơn sự kiên nhẫn của quý 
vị về việc thả và đón con em đúng giờ mỗi ngày! Chúng tôi 
biết điều đó thật khó chịu và chúng tôi rất cảm kích khi quý 
vị dừng ở mức cuối và vẫn có một nụ cười trên khuôn mặt 
của mình! 
 

 
Các Cuộc Họp Phụ Huynh Giáo Viên 
Các cuộc họp thu của Griffith sẽ được thực hiện từ 24-26 
tháng 10. Chúng tôi mong để có cơ hội gặp với mỗi gia 
đình. Ðây là thời gian quan trọng cho trường học và gia đình 
để thảo luận về quá trình tiến bộ của con em. Chúng tôi hy 
vọng gặp quý vị ở đó! 
 
Thứ Tư, 24 Tháng 10 từ 1:20-7:20 
Thứ Năm, 25 Tháng 10 từ  1:20-7:20 
Thứ Sáu, 26 Tháng 10 từ 1:20-4:10  
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Cập Nhật PTO	
PTO đang bảo trợ Boogie on the Blacktop vào 
ngày 18 tháng 10 từ 6:00-7:00. Ðây sẽ là một cơ 
hội tuyệt vời cho quý vị để xem những gì con em 
mình đã học trong giờ PD. Các học sinh Mẫu 
Giáo đến Lớp 5 đã và đang học các điệu nhảy mà 
quý vị sẽ có cơ hội để học và tham gia với con em 
mình. PTO đồng thời cũng đang tìm các người 
tình nguyện để phụ giúp với các quầy bán đêm 
đó. Xin gọi 973-8900 nếu quý vị sẵn sàng và có 
thể để phụ giúp! 

	
Workshop	Gia	Ðình	Pre‐
K/Mẫu	Giáo		
Griffith sẽ tổ chức một buổi Wordshop Gia Ðình vào 
ngày 17 tháng 10. Chủ đề sẽ là viết tên và các hoạt 
động cảm giác cho trước khi viết. Workshop này 
được chia ra thành hai đợt cho các phụ huynh. Chúng
tôi hy vọng gặp quý vị ở đó. 

11:50 Sáng. – 12:15 Chiều 
    4:30 Chiều – 5:15 Chiều 

	

Trưng Bày về những Lựa Chọn và 
các Cơ Hội  

Các mẫu đơn Magnet cho năm học 2019/2020 
sẽ có để điền vào ngày 1 Tháng 10, 2018!  Cửa 
sổ sẽ không đóng cho đến ngày 15 Tháng 2 (25 
Tháng 1 là cho Northeast Magnet), nhưng chúng 
tôi muốn loan truyền càng sớm càng tốt để giảm 
thiểu số lượng đơn xin trễ mà chúng tôi nhận 
năm nay.    
 
Quý vị có thể vào trang web Magnet Department 
Website để bắt đầu quy trình nộp đơn. Mẫu đơn 
có thể được hoàn tất với một máy vi tính, tablet, 
và điện thoại hoặc trực tiếp tại AMAC 201. 

Trưng Bày về những Lựa Chọn và các Cơ Hội sẽ
được thực hiện tại Century II Expo Hall vào ngày 
1 tháng 11, 2018 từ 5:30-8:00. 

 

Tháng 10, 2018 

Học	Sinh	Ðau	Ốm	
Các phụ huynh, xin vui lòng giữ con em ở nhà nếu chúng 
bị ói mửa trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khi chúng đến 
trường quá sớm, chúng có thể lây bệnh hoặc lâu phục hồi 
hơn. Các học sinh cũng không bị sốt, không uống thuốc, 
trước khi trở lại học. Sốt được xem là 100.4 độ hoặc hơn. 
 


