
 

       Tôi   rất   vui   khi   được   gặp   quý   vị   và   các   con   của   quý   vị   trong   tuần   vừa   qua   khi   chúng   ta   đã  
làm   Sàng   lọc   Mẫu   giáo.   Năm   nay   sẽ   khác   với   các   nguyên   tắc   của   Covid-19,   nhưng   tôi   nghĩ   nó  
vẫn   có   thể   là   một   năm   rất   tốt.   Tôi   sẽ   mong   muốn   được   hiểu   rõ   hơn   về   tất   cả   các   bạn.  
      Tuần   này,   chúng   tôi   sẽ   chỉ   đi   học   vào   các   buổi   sáng,   và   hầu   hết   thời   gian   chúng   tôi   sẽ   học  
cách   làm   theo   các   quy   trình   khác   nhau   để   giúp   chúng   tôi   an   toàn   và   thành   công   ở   trường.  
Chúng   tôi   cũng   sẽ   rất   vui   khi   hiểu   nhau   hơn   với   một   số   trò   chơi   và   hoạt   động   khác.  
      Mỗi   ngày   con   bạn   sẽ   mang   về   nhà   một   tập   tài   liệu   màu   vàng,   trong   đó   tôi   sẽ   có   các   thông  
báo   cho   bạn   về   ngày   và   /   hoặc   tuần.   Bạn   cũng   sẽ   tìm   thấy   các   bài   tập   về   nhà,   các   bảng   tính   đã  
hoàn   thành   trong   ngày   và   thông   tin   liên   lạc   từ   văn   phòng   trường.   Đây   là   một   nơi   tốt   để   bạn   có  
thể   ghi   chú   cho   tôi,   những   thứ   cho   văn   phòng,   và   tiền   học.   Tôi   sẽ   kiểm   tra   nó   mỗi   sáng.   
      Vào   buổi   sáng,   con   bạn   sẽ   được   hỏi   về   các   lựa   chọn   bữa   trưa.   Con   của   bạn   có   thể   chọn   ăn  
trưa   nóng,   bữa   trưa   AP   (protein   thay   thế),   hoặc   bữa   trưa   mang   từ   nhà.   Nếu   con   bạn   mang   theo  
bữa   trưa   và   muốn   mua   sữa   để   mang   theo,   con   bạn   sẽ   cần   phải   nói   với   giáo   viên   vào   giờ   đếm  
bữa   trưa.   Sữa   chua   và   pho   mát   dây   sẽ   có   sẵn   với   giá   $   0,75   mỗi   loại,   nhưng   con   bạn   phải   chọn  
loại   đó   vào   giờ   tính   bữa   trưa.   Điều   này   cũng   đúng   đối   với   một   hộp   sữa   bổ   sung,   có   giá   0,5   đô  
la.  
      Tuần   này   chúng   tôi   sẽ   không   ăn   vặt,   nhưng   bắt   đầu   từ   ngày   8   tháng   9,   chúng   tôi   sẽ   ăn   nhẹ  
buổi   chiều.   Tôi   sẽ   gửi   lịch   ăn   nhẹ   mỗi   tháng,   cho   biết   khi   nào   mỗi   đứa   trẻ   sẽ   mang   đồ   ăn   nhẹ  
trong   ngày.   Đồ   ăn   nhẹ   phải   được   nhà   sản   xuất   gói   riêng.   Vui   lòng   gửi   12   món   ăn   nhẹ   khi   đến  
lượt   của   con   bạn.   Con   của   bạn   cũng   có   thể   mang   một   món   đồ   từ   nhà   để   Trưng   bày   và   Chia   sẻ  
trong   ngày   ăn   dặm   của   mình.   Đây   có   thể   là   một   món   đồ   chơi,   một   cuốn   sách   hoặc   những   món  
đồ   thú   vị   khác   để   thể   hiện   đẳng   cấp   của   trẻ.  
Vui   lòng   không   gửi   đồ   chơi   ngoại   trừ   Hiển   thị   và   Chia   sẻ   vào   ngày   ăn   nhẹ.  
      Trong   những   năm   trước,   chúng   tôi   đã   có   thời   gian   nghỉ   ngơi   sau   giờ   giải   lao   buổi   trưa,  
nhưng   năm   nay   chúng   tôi   sẽ   không   làm   điều   đó.   Chúng   tôi   sẽ   cố   gắng   nghỉ   giải   lao   trong   ngày  
khi   con   bạn   có   thể   có   cơ   hội   tháo   mặt   nạ   và   tận   hưởng   một   chút   thời   gian   nghỉ   học.   Chúng   tôi  
cũng   sẽ   có   2   hoặc   ba   giờ   giải   lao   mỗi   ngày.   Chúng   tôi   có   thể   có   một   số   bài   học   bên   ngoài   khi  
thời   tiết   đẹp.  
      Con   bạn   phải   đeo   khẩu   trang   mỗi   ngày   đến   trường.   Điều   quan   trọng   là   phải   có   một   chiếc  
mặt   nạ   thứ   hai   ở   trường   phòng   trường   hợp   chiếc   mặt   nạ   ban   đầu   bị   bẩn.   Việc   cho   con   bạn  
mang   theo   quần   áo   để   thay   trong   ba   lô   cũng   rất   tốt.  
      Xin   vui   lòng   liên   hệ   với   tôi   nếu   bạn   có   bất   kỳ   câu   hỏi   nào.   Địa   chỉ   email   của   tôi   là  
nhansen@allsaintswichita.com .   Trên   trang   web   của   trường   cũng   sẽ   có   thêm   thông   tin.  
       Đây   là   lời   cầu   nguyện   của   tôi   dành   cho   bạn   khi   chúng   ta   bắt   đầu   năm   học   này:   “Chúa   phù  
hộ   và   gìn   giữ   bạn;   Chúa   làm   cho   khuôn   mặt   của   mình   để   chiếu   sáng   trên   bạn   và   nhân   từ   với  
bạn,   Chúa   nâng   khuôn   mặt   của   mình   lên   trên   bạn   và   ban   cho   bạn   sự   bình   an.   "   (Các   số   6:  
24-26)  
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