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NGHỈ ĐÔNG 
19 Tháng 12-2 Tháng 1- Nghỉ 
Học 

3  
Tháng 1 

Học Sinh Trở Lại Học 

Thứ Năm, 3 Tháng 1, 2019 

4 Phát Thẻ Điểm 

9 *1:30-2:30pm- Hoạt Động Gia 
Đình Lớp 4 

*3:00-4:00pm- Hoạt Động Gia 
Đình Lớp 2 

15 9:45 sáng- Lớp 4 & 5 Đi YPC 

21 NGHỈ HỌC 
Lễ Martin Luther King Jr.  

29 Mừng Sinh Nhật Kansas! 

31 3:15pm “Bad Kitty” tác giả, Nick 
Bruel có mặt để thảo luận với các 
lớp 3-5 

25 11:15-4:00pm- Lớp 5 Đi Kansas 
Learning Center for Health ở 
Halstead 

Tháng 1 
Các Falcons Jefferson của chúng tôi là rất TUYỆT VỜI!      

Mrs. Evans, Hiệu Trưởng và Ms. Pfeifer, Hiệu Phó 

THÁNG 1, 2019 

Các Vắng Mặt Thường Xuyên 

Quý vị có biết rằng con em 
quý vị được kể là vắng mặt 
thường xuyên nếu chúng đã 
vắng 8.3 ngày hoặc hơn đến 
nay trong năm này không? 

Ăn sáng được phục vụ từ 8:25-8:45 sáng mỗi ngày.  Xin cho con em có mặt 
ở trường lúc 8:25 nếu quý vị quý vị kế hoạch cho con em ăn sáng ở trường. Con 
em sẽ vào trường ở cửa #15 ở Ðường Pershing. Xin ý thức rằng nếu con em mình 
đến trường lúc 8:45 hoặc trễ hơn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp thức ăn sáng cho 
con em. Sự kỳ vọng là tất cả các con emtất cả các con emKHÔNG ăn sáng để đến trường 
và đi đến gym lúc 8:40 sáng. Các em sẽ vào cửa #14 của Pershing. Xin vui lòng đừng thả 
con em trước 8:40! Chúng tôi sẽ không có người lớn để giám sát con em cho đến 8:40! 
Xin nhớ rằng các giờ học đã thay đổi năm nay. Các giờ học là 8:50 sáng—4:10 chiều 

Cập Nhật các Vắng Mặt & Ði Trễ 

        Tháng 8        Tháng 9         Tháng 10       20 Tháng 11   12 Thans 12 
Vắng Mặt               152.5      268   376  416.5       148.5 

Vắng Mặt Trốn	Học    59.5  77  166  189       72 

Ði Trễ/Về Sớm         139 304  376  312       150 

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người tình nguyện như sau: Eric Arnold, Lu 
Blackford, Kara Bown, Beatrice Burchill,  Rebecca Cast, Margie Crawford, Jeffrey Dan-
iel, Sydney Dingler, Brenda Edington, Maliyah Edmond, James Hook, Matt Jackson, 
Macy Joachims, Kathy Lefler, Barbara Martin, Megan Richmond, Stephanie Roths, Ali-
cia Simon, Tessa Simpson, Karen Thompson, và Jean Trumpp, và tất cả các huấn luyện 
viên Read To Succeed! !  Cảm ơn Laundry Station, FasTrax Car Wash, NewSpring 
Church, và East Heights United Methodist Church về việc tiếp tục cộng tác với Jeffer-
son!  

Chúng tôi đang mời tất cả những ai thích thú tình nguyện ở trường, xin vui lòng gọi 
trường học ở số 973-3000 và hỏi Ms. Abby.   

Các	phụ	huynh,	chúng	tôi	hy	vọng	ngày	le	và	năm	mới	đã	là	một	thời	gian	tuyệt	
vời	cho	quý	vi	̣và	con	em	mıǹh.	Như	khi	chúng	tôi	bat	đau	học	kỳ	hai	này,	có	the	
có	một	so	thay	đoi	cách	con	em	vào	trường	học.	Đe	sử	dụng	ngày	học	của	chúng	
tôi	hiệu	quả	hơn,	chúng	tôi	đang	tı̀m	những	cách	chúng	tôi	có	the	sửa	đoi	lic̣h	
trıǹh	hàng	ngày	của	chúng	tôi	cho	các	học	sinh.	Đieu	này	có	the	không	có	cộng	
đong	buoi	sáng	trong	phòng	gym	và	các	học	sinh	vào	trường	cùng	một	cửa	mà	
chúng	ra	ve...Chúng	tôi	đã	chưa	hoàn	tat	mọi	những	hậu	can,	nhưng	chúng	tôi	
chac	chan	sẽ	truyen	đạt	những	thay	đoi	cụ	the	một	khi	chúng	được	củng	co.			

Quý	vi	̣có	nhận	thay	con	em	mı̀nh	muon	làm	Dreambox	ở	nhà	không?	Chúng	tôi	
muon	các	học	sinh	bỏ	thêm	thời	gian	ở	nhà	đe	học	ve	chương	trı̀nh	toán	xen	
vào	này.	Dreambox	là	một	chương	trı̀nh	tuyệt	vời	mà	giúp	các	học	sinh	nam	bat	
các	kỹ	năng	toán	mà	chúng	can	tinh	thông.	Nó	ngoài	ra	cũng	thách	thức	học	sinh	
giúp	các	em	đạt	cap	độ	kỹ	năng	của	chúng.		

Neu	quý	vi	̣không	có	internet	ở	nhà,	đừng	quên	Trường	Công	Lập	Wichita	có	
quan	hệ	đoi	tác	với	Cox	Communications.		Quý	vị	có	the	đạt	một	giá	hạ.	Gọi	Cox	
Communications	đe	biet	thêm	thông	tin.		

Cảm	ơn	sự	tiep	tục	ho	trợ	của	quý	vi	̣đoi	với	Tieu	Học	Jefferson!	

Mrs.	Evans,	Hiệu	Trưởng	

Vietnamese/January 2019 News 



Trong mùa đông, xin đừng quên cho con em mặc áo jacket 
hoặc áo lạnh để đi học. Như khi nhiệt độ trở lạnh, các học 
sinh sẽ cần các áo jacket và/hoặc các áo lạnh trong giờ ra 
chơi. Cũng như các nón và bao tay.  

Các học sinh được đòi hỏi để mặc đồ thích hợp theo thời 
tiết. Chúng tôi sẽ không giữ các học sinh bên trong từ giờ ra 
chơi bởi vì các phụ huynh muốn chúng ở bên trong trong 
thời tiết lạnh. Chúng tôi tuân thủ theo biểu đồ thời tiết khi 
xác định xem chúng tôi nên ra ngoài trong thời tiết lạnh 
hoặc nóng. Trừ khi có một giấy yêu cầu từ bác sĩ cho biết lý 
do tại sao đứa trẻ không thể ra ngoài cho giờ ra chơi, chúng 
tôi sẽ cho chúng ra ngoài để chơi trong giờ ra chơi. Xin đảm 
bảo con em mặc đồ thích hợp theo thời tiết và có một áo 
lạnh.  

 Những Ngày Sắp Đến……. 
 

4 Tháng 2- Các cuộc Thi KELPA dành cho các Học Sinh ESOL  

& cuộc Thi NAEP dành cho các Học Sinh Lớp 4 

6 Tháng 2-3:00pm Hoạt Động Gia Đình Newcomer  

 14 Tháng 2-3:30pm TiệcValentine’ 

18 Tháng 2-NO SCHOOL-Lễ Tổng Thống 

19 Tháng 2-NO SCHOOL-Ngày Tu Nghiệp 

25 Tháng 2-1 Tháng 3-Tuần Đọc Toàn Nước Mỹ  

26 Tháng 2-6:30 pm Chương Trình Nhạc Lớp 4 & 5 

Tiệc Tiệm Giặt Ủi! 

     Dành cho các Gia Ðình Jeffeson 
Tiệm Giặt Ủi Station (555 S. Oliver Ave)  

và Nhà Thờ East Heights United Methodist  
muốn mời quý vị đến một 

 
Tiệc Tiệm Giặt Ủi vào 24 Tháng 10 

6-7 tối hoặc 7-8 tối 
**Ðặt chỗ với Ms. Abby Martinez là được đòi hỏi** 

 
  Chúng tôi sẽ trả chi phí giặt đồ bao gồm chi phí máy giặt và máy sấy cho tối đa 2 

máy giặt một gia đình. Xin vui lòng đăng ký với Abby Martinez để giữ chỗ của mình. 
Sẽ có hai khoảng thời gian. Chỗ trống có hạn cho 15 gia đình đầu tiên cho mỗi 

khoảng thời gian. 

Các Phụ Huynh Lớp 5: Cuộc du ngoạn tuổi 
dậy thì lớp 5 là thứ Sáu ngày 25 tháng 1 tại 
Kansas Learning Center for Health ở Halstead, 
KS. Các học sinh rời trường lúc 11:15 sáng và 
trở lại khoảng 4:00 chiều. Các học sinh sẽ cách 
nhận ra những thay đổi cơ thể của tuổi dậy thì 
nhầm chuẩn bị chúng cho những thách thức về 
thể chất, tinh thần và xã hội của tuổi thiếu niên. 
Mặc dù lớp học được chia nam/nữ, tất cả các 
học sinh đều học về các hệ thống sinh sản nam 
và nữ cũng như vệ sinh đúng cách.  

Các Phụ Huynh Lớp 5:  Các buổi hỏi & đáp Pre IB được đề nghị vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 1 và thứ Ba ngày 
29 tháng 1 từ 6:00-7:00 tại Trường Robinson Middle. Các phụ huynh và các học sinh được hoan nghênh để tham gia.  

Pre-IB Là Gì? 
Trường Robinson Middle đã là một trường có Chương Trình Pre-International Baccalaureate kể từ tháng 11, 1994.  Chương 
trình PIB là một chương trình học tập nghiêm ngặt mà nhấn mạnh mối quan hệ của học sinh với cộng đồng và thế giới.  
Chương trình được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy những học sinh nào thích thú một chương trình giảng dạy đòi hỏi nhiều 
hơn bao gồm ngoại ngữ, nghiên cứu chuyên sâu, và toán, khoa học, xã hội học và nghệ thuật ngôn ngữ.  
 
 Những Lợi Ích 
 Tham gia trong một môi trường giáo dục được chú trọng với một sự nhấn mạnh toàn cầu. 
 Cam kết tới phúc lợi con người qua dịch vụ cộng đồng. 
 Nhấn mạnh về sự phát triển của các kỹ năng học tập- học cách để học.  
 Chú trọng về chương trình giảng dạy của kỹ năng giao tiếp bằng lời và bằng văn bản một cách hiệu quả.  
 Ðặt cao kỳ vọng đối với học sinh và thành tích học tập của chúng.  
 Có các hoạt động ngoại khóa tại Trường Robinson Middle. 
 Tiếp xúc với nhân văn và nghệ thuật cho một học sinh toàn diện.  

 

Tháng Nhận Thức về Hiến Máu Quốc Gia 

Tháng 1 là tháng nhận thức hiến máu. Một pint máu của mình có thể cứu tới ba mạng song. Do các ngày lễ, thời tiết, & 
bệnh tật, mùa đông là thời gian khó nhất của năm để thu thập máu. Hội Hồng Thập Tự luôn luôn cần người hiến máu. Xin 
vui lòng nghĩ đến việc hiến máu hôm nay. Quý vị có thể gọi hội địa phương của chúng ta để làm một cuộc hẹn ở số 1-800-
RED CROSS hoặc trên mạng tại https://www.redcrossblood.org/local-homepage/location/wichita-american-red-cross.html . 
Vào https://nationaltoday.com/national-blood-donor-month/ để tìm hiểu thêm về hiến máu.   

Mùa Cảm/Cúm 

Mùa cảm và cúm đang đến với chúng ta. Một giấy thông báo về sự khác biệt giữa cảm lạnh, cúm, & “cúm dạ dày” & khi 
nào để giữ con em bị bệnh của mình ở nhà sẽ được gửi về trong nay mai. Xin vui lòng giữ giấy này ở một nơi dễ thấy để 
tham khảo khi con em bị bệnh. Ngôn ngữ có sẵn là tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Việt, & Swahili.  

Nếu quý vị có bất kỳ điều gì thắc mắc liên quan đến sức khỏe của con em, xin gọi Y Tá Margaret ở số 973-3013. 


