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Chào mừng Trở lại Trường! Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại mọi người! Thật vui khi được gặp 

lại tất cả các học sinh của chúng tôi. 

Bữa Ăn: 

Tất cả học sinh đều được nhận bữa ăn miễn phí trong năm nay, tuy nhiên, nếu học sinh muốn nhận 

thêm sữa, học sinh phải có tiền trong tài khoản tiền ăn của mình. 

Nhân viên Mới: 

Chúng tôi có một số nhân viên mới trong năm nay! Chúng tôi rất vui khi các nhân viên này gia nhập 
gia đình Enterprise của chúng ta! 
Kathleen Washington — giáo viên lớp 2; Marah Alwazani — giáo viên lớp 5 
Danielle Toothman — Nhân viên Xã hội; Jodi McArthur — Cố vấn 
Amber Shuckman — Trợ giáo; Kiesha Anderson — Âm nhạc 
Danielle White — Cố vấn; Baylee Brown — Giáo viên Luyện nói 
Austin Wilkes — Trợ giáo  Denise Barnes — Trợ giáo  Sonja Hayes — Trợ giáo 

Lịch 

Lễ Lao Động, Nghỉ học—ngày 6 và 7 tháng 9 

Ngày Điểm danh Học Chính thức — Hãy chắc chắn rằng các em đi học!— ngày 20/9 

Ngày Chụp hình 20/9!  Tài liệu sẽ được gửi về nhà sau Ngày Lễ Lao động 

Thông tin Đón Sau Giờ học: 

Xe bus của trường - Xe bus sẽ đậu ở vòng tròn phía trước, vì vậy vui lòng không đậu xe ở khu vực 

này sau 3:30 chiều. 

Đi bộ và Đi xe đạp - Người đi bộ, vui lòng chỉ băng qua đường ở khu vực dành cho người đi bộ và 

lắng nghe hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn qua đường. Nhân viên hướng dẫn canh chừng xe 

hơi, xe bus và QUÝ VỊ. Người đi xe đạp vui lòng dắt xe đạp khi đang ở trong khuôn viên trường học. 

Bãi đậu xe - Nếu quý vị đến đón con, quý vị có thể đậu xe trong bãi đậu xe hoặc dọc theo đường, 

sau đó đi bộ đến cửa cấp lớp của con để đón con. Được phép đậu xe dọc theo đường vòng lớn 

trong bãi đậu xe, nhưng quý vị phải đậu xe ở lề đường nếu đón con trên xe và quý vị phải ở trong 

xe của mình. Vui lòng không dừng lại ở giữa bãi đậu xe vì điều đó sẽ cản trở những người khác và 

chúng tôi sẽ phải yêu cầu quý vị đi vòng lại. Ngoài ra, vui lòng tuân theo các biển báo dừng của nhân 

viên hướng dẫn qua đường. 

Chúng tôi biết mọi người cần đón con mình nhanh chóng để còn làm các nghĩa vụ bên ngoài của gia 

đình và chúng tôi rất tự hào khi đưa học sinh của chúng tôi đến với quý vị một cách an toàn. Vui 

lòng làm theo các hướng dẫn này và giờ tan học sẽ diễn ra nhanh chóng và an toàn. 


