
Tin Tức Tháng 11
 
Kính gửi tất cả các gia đình trường Công giáo All Saints, Chúc mọi người mùa thu hạnh phúc !! Chúa ban 
phước cho chúng ta với mùa thu đẹp đẽ nhưng chúng ta thường có những ngày tháng 11 giống như mùa 
đông hơn! Vui lòng gói ghém những đứa trẻ của bạn vào những ngày lạnh vì chúng sẽ ra ngoài giải lao. 
Điều quan trọng hơn bây giờ với COVID là chúng ta đưa chúng ra ngoài để có không khí trong lành. Các 
mẹ có nhu cầu may áo lớp vui lòng liên hệ văn phòng. Nhiều người trong số các bạn đã ghé thăm Cửa 
hàng Giving Basics của chúng tôi vào năm ngoái và tôi muốn nhắc mọi người rằng cửa hàng sẽ một lần 
nữa mở cửa vào cả thứ Năm và thứ Sáu trong thời gian diễn ra hội nghị. Chúng tôi có đầy đủ kho và có 
một số mặt hàng miễn phí cho tất cả mọi người. 
 
Nếu bạn chưa đăng ký tham gia các cuộc họp giáo viên phụ huynh, vui lòng làm như vậy vì các điểm 
đang lấp đầy nhanh chóng. Lớp K -5 lẽ ra đã nhận được một liên kết để Đăng ký Genius. Nhấp vào liên 
kết, tìm giáo viên của con bạn và tìm thời gian trống để đăng ký. Chỉ đăng ký một lần cho mỗi trẻ và với 
đúng giáo viên. Các lớp Prek và lớp 6 đến lớp 8 vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn để lên lịch hội 
thảo nếu bạn chưa làm như vậy. 
 
Chúng tôi đã được thông báo rằng TẤT CẢ học sinh đủ điều kiện nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí 
trong thời gian còn lại của năm học. Tôi rất vui vì điều này có sẵn cho tất cả các gia đình của chúng tôi, 
đặc biệt là trong thời gian chưa từng có này. Tuy nhiên, tôi rất buồn vì lượng thức ăn mà học sinh của 
chúng ta đang lãng phí. Xin hãy khuyến khích con bạn ăn các bữa ăn của chúng vì chúng ta không thể tiết 
kiệm bất cứ thứ gì rời khỏi đường dịch vụ thực phẩm và nó phải được vứt bỏ. Bạn có thể tìm thấy thực 
đơn bữa sáng và bữa trưa của tháng 11 đính kèm trong bản tin này hoặc trên trang web của trường. 
 
Với Lễ Tạ ơn đang cận kề, đây là thời điểm hoàn hảo để cảm ơn và tìm cách thể hiện lòng biết ơn! Năm 
2020 đã cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều điều chúng ta cần phải biết ơn. Những điều nhỏ nhặt mà 
chúng ta từng coi là đương nhiên đã bị thay đổi theo rất nhiều cách trong 8 tháng qua. Chúng tôi rất biết 
ơn vì PTO của chúng tôi và những món ăn mà họ đã cung cấp cho tất cả trẻ em trong lễ Halloween. 
Chúng tôi rất biết ơn vì một Tuần lễ Ruy băng Đỏ thành công và sự tham gia của học sinh. Chúng tôi rất 
biết ơn vì đã ủng hộ 2,00 đô la vào các ngày Thứ Ba để hỗ trợ quỹ St. Katherine Drexel và chúng tôi đặc 
biệt cảm ơn khi được đến trường và tham dự Thánh lễ với học sinh của chúng tôi. 
 
Chúng tôi vẫn tiếp tục gặp vấn đề về việc đi học muộn và chúng tôi yêu cầu quý vị làm việc chăm chỉ 
trong quý này để đưa học sinh đến trường đúng giờ. Xin nhắc lại, sau 3 lần đi học muộn, con bạn / con 
bạn sẽ bị tạm giam. Phí đi trễ $ 5 phải trả cho mỗi trẻ. Điều này bù đắp chi phí trả cho giáo viên giám sát 
việc giam giữ chậm trễ. Bất kỳ khoản phí đi trễ nào không được trả sẽ được cộng vào học phí cuối năm 
của bạn và phải được thanh toán trước khi học sinh có thể tham gia vào các hoạt động cuối năm. 
 
Chúc bạn được dồi dào phước hạnh trong mùa Lễ Tạ Ơn này!                                                                    

 Mrs. Frederiksen 

Tất cả học sinh của Saints sẽ ủng hộ Tổ 
chức từ thiện Công giáo Stuff the Box 
Drive từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 13 
tháng 11. Vui lòng xem các mục danh 
sách mong muốn trên tờ rơi đính kèm 
và gửi các khoản đóng góp của bạn 
đến trường. 
Cảm ơn bạn! 
 


