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Cuộc	Họp	Phụ	Huynh	Giáo	Viên
Cảm	ơn	quý	vị	đã	tham	gia	các	cuộc	họp	phụ	huynh	
giáo	viên	thu	của	chúng	tôi.	Chúng	tôi	cảm	kích	thời	
gian	quý	vị	đã	bỏ	để	gặp	với	các	giáo	viên!	Chúng	tôi	
hy	vọng	rằng	quý	vị	đã	có	một	cái	nhìn	sâu	sắc	trong	
quá	trình	tiến	bộ	của	con	mình	và	mong	muốn	được	
tiếp	tục	hợp	tác	trong	suốt	niên	học	còn	lại.	Quý	vị	
đóng	một	vai	trò	rất	quan	trọng	trong	việc	giúp	con	
em	học	tập	tốt	ở	trường.	Nếu	quý	vị	có	điều	gì	thắc	
mắc	hoặc	cần	các	nguồn	đọc	hoăc	toán	để	dạy	con	em	
ở	nhà,	xin	vui	lòng	cho	giáo	viên	của	con	em	biết	hoặc	
liên	lạc	chúng	tôi	ở	số	973‐8900.		
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Ðổi	Giờ		
Ðã đến lúc để vặn lại một giờ vào hôm Chủ 
Nhật ngày 4 tháng 11. Ðể đúng giờ cho các 
hoạt động và đến trường vào hôm thứ Hai 
đúng giờ, xin đừng quên vặn đồng hồ của 
mình lại một giờ. 

 

Tháng 11, 2018 

Tin	PTO	
	

Cảm ơn những gia đình nào đã tham gia tiết mục 
Boogie on the Blacktop của chúng tôi! PTO yêu 
cầu rằng quý vị tiếp tục hỗ trợ Griffith bằng cách 
thu thập và gửi vào các Box Tops! Nếu quý vị đã 
chưa tìm một cách để liên hệ với PTO, chúng tôi 
khuyến khích quuý vị tham gia cuộc họp PTO kế 
của chúng tôi là 5 tháng 11 lúc 5:00 chiều. 	
	
	

Hỗ Trợ Griffith Mỗi Lần Quý Vị Mua 
Hàng tại Dillon’s! 

Chương Trình Community Rewards của Dillon’s 
sẽ ủng hộ tiền cho Griffith với mỗi lần quý vị gạt 

thẻ Plus Card đã đăng ký của Dillon’s!  
 

ÐỂ GHI DANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
COMMUNITY REWARDS: 

 Vào www.dillons.com/communityrewards 
 Ðăng nhập (hoặc tạo một account- nếu 

quý vị đã chưa đăng ký account của mình 
với một email) 

 Nhắp vào “Enroll Now” trên Account 
Summary Screen 

 Nhập Số Organization 5-số MT054 và tìm.
 Chọn “Griffith Elementary” và nhắp 

“Enroll” 
 

ÐỂ TẠO MỘT ACCOUNT DILLON’S: 
1. Vào www.dillons.com/community rewards
2. Nhắp “Register” ở phần trên của trang 
3. Nhập thông tin được yêu cầu. 
4. Nhắp vào “Create Account” ở phần cuối 

của trang. 
5. Quý vị sẽ nhận một email xác nhận. Kích 

hoạt account của mình từ email và sau đó
đăng nhập với thông tin của mình.  

Giao Thông 
 
Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị với giao 
thông trước và sau giờ học! Chúng tôi biết 
nó đã là một khó khăn, nhưng với sự hợp 
tác của quý vị, mọi người đã được an toàn! 
Những nhắc nhở: 

 Tránh đậu phía trước các driveway 
của hàng xóm chúng ta. 

 Xin tấp vào lề cho mục đích đón 
hoặc thả con em. 

 Chạy lên phía trước hết có thể khi 
thả hoặc đón con em.  

 

Những	Tiết	Mục	Sắp	Tới:
	

6	Tháng	11‐	Ngày	Chụp	Hình	
12	Tháng	11‐	Lễ	Cựu	Chiến	Binh	
13	Tháng	11‐	Tập	Hợp	Phát	Thưởng	
21‐23	Tháng	11‐	Nghỉ	Thu‐Nghỉ	Học	


