Newsletter
Thứ năm 02/11/2017
Principal: Alex Artavilla
School Council President: Kylie Barker
School Supervision Times:
8.45am - 9.00am
3.15pm - 3.30pm
Uniform Shop Hours:
Tuesday & Thursday
8.45am - 9.15am / 3.00pm - 3.30pm

.Những nhắc nhở chủ yếu

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Chúng tôi có 1 vài điều nhắc nhở chủ yếu và 1 số tin tức xin chia sẻ, đó là lý
do tại sao sẽ tờ thông tin gửi về nhà tuần này.


Những nhắc nhở chủ yếu (Key reminders)

Trường sẽ không mở cửa vaò thứ hai 06/11 và thứ ba 07/11 tuần tới
Ngày hội Spanish sẽ vào ngày mai! Xin chào – Hola những điều nhắc nhở
bao gồm:

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 4
 Thứ sáu 03/11
Ngày hội Spanish
Các học sinh mặc quần áo thường
đi học
 Thứ hai 06/11
Ngày soạn giáo án, các em không
đến trường
 Thứ sáu 01/12
Ngày mặc quần áo thường
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

 Cho tất cả những ai đã order bữa trưa Paella và Churros xin đừng
quên mang tiền theo để trả
 Cám ơn thật nhiều tới cô Irene đã xắp xếp, tổ chức cho ngày này!
 Xin nhớ rằng nếu thời tiết không được tốt, thời khoá biểu của ngày
sẽ được thay đổi
 Chương trình chuyển tiếp cho các em lớp Prep năm tới sẽ được bắt
đầu từ thứ năm 16/11
 Những tin quan trọng khác (Other big news!)
Đồng phục của trường, cập nhật về huy hiệu mới và việc bán đồng phục
cũ giá đặc biệt!
(School Uniform, New Logo Update, and another Uniform Sale!)
Xin chia sẻ với mọi người tin cập nhật liên quan tới huy hiệu và đồng phục
mới của trường (việc này làm tôi bận rộn trong lúc này!). Tôi thật vui báo
cho mọi người biết là chúng ta đã có huy hiệu mới cho trường, sẽ được tiết
lộ vào buổi văn nghệ của trường! Sau khi đã có quyết định về huy hiệu,
phút cuối vấn đề đồng phục mới của trường cũng được bàn tới. Thay vì áo
polo tay ngắn hay tay dài với mầu xanh chai, năm tới chúng ta sẽ có áo tay
ngắn/tay dài mầu đen. Nhưng quan trọng mọi người nhớ rằng áo polo ngắn
tay/dài tay mầu xanh chai vẫn là đồng phục của trường, nhưng kể từ năm
sau chúng ta sẽ không bán những quần áo mầu này nữa.
Lý do chính chúng ta đổi từ mầu xanh sang mầu đen vì mầu này phù hợp
với huy hiệu mới của truờng và nhìn rất đẹp! Tôi cũng đã chia sẻ mầu áo
polo đen với huy hiệu mới của trường cho 1 số người và những câu trả lời
lại rất khả quan! Chúng ta cũng đang xem xét thêm áo mầu cam để rải rác
sự hoà hợp chung quanh trường mỗi ngày! Sẽ có thêm nhiều tin tức trong
thời gian tới! Cũng như áo của các em lớp 6 thường thì mầu đen, kể từ năm
sau 2018 chúng ta sẽ có cơ hội chọn mầu mới thú vị hơn!
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 Đồng phục của trường (School Uniform)
Như đã đề cập trong những tờ thông tin trước là kể từ năm sau 2018 việc mua đồng
phục của trường chỉ có trên mạng mà thôi. Các nhân viên văn phòng đã nỗ lực
trong 2 năm qua làm giảm đi việc nhận tiền mặt để làm tăng lên hoạt động nội bộ.
Đây là việc ưu tiên hằng đầu của bộ giáo dục. Sau khi tham khảo 1 số dịch vụ hoạt
động của 1 số công ty trên mạng, chúng ta quyết định dùng công ty RHS sport.
Hiện nay RHS đang cung cấp cho chúng ta 1 số quần áo.
Trong vòng những tháng tới, chúng ta sẽ thiết lập cửa hàng trên mạng sẽ chia sẻ
với các phụ huynh làm thế nào để dùng dịch vụ này. Xin ghi nhớ các nhân viên
văn phòng sẽ giúp bất cứ phụ huynh nào trong việc xử dụng mạng này. Cũng xin
nhớ rằng tất cả các quần áo trong mọi số/ cỡ sẽ có sẵn ở trường để qúi vị thử cho
con em mình. Việc này đảm bảo các học sinh nhận được số/cỡ hiện tại của mình.
Mặc dầu rất tiện là chúng ta có đồng phục bán ở trường, nếu có cửa hàng trên mạng
với 1 công ty bên ngoài sẽ đảm bảo là chúng ta không cần phải tích trữ đồ trong
kho (đây là thêm 1 phần kiểm tra nội bộ)


Bán đồng phục cũ với huy hiệu cũ với giá đặc biệt (Old Logo Uniform
Sale!)
Để hỗ trợ cho việc chuyển tiếp từ huy hiệu cũ sang huy hiệu mới, chúng ta sẽ có
ngày bán đồng phục cũ trước và sau giờ học từ thứ tư 08/10 cho tới khi hết đồ thì
thôi! Xin nhớ rằng những quần áo bán dưới đây vẫn là đồng phục của trường cho
năm 2018 - Những quần áo này vẫn có thể dùng là những quần áo dự trù. Việc bán
quần áo giá đặc biệt sẽ không có trên QKR. Và cũng xin nhớ quần áo bán với giá
đặc biệt sẽ không được đổi hay trả tiền lại.





Áo polo ngắn tay @ $15
Áo polo tay dài @ $15
Áo khoác Bomber @ $25
Quần dài Microfibre @ $10

Học sinh tiên tiến hằng
tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.
ONE
A
B
C
D
THREE
A

B
FOUR
A
FIVE
A
SIX
B

Chúng tôi sẽ thông báo tới các phụ huynh khi đồng phục với huy hiệu mới của
trường có sẵn trên mạng. Các chi tiết phụ trội sẽ được gửi về nhà trong thời gian
gần. Xin liên lạc với văn phòng nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi gì.


Những câu hỏi của các cha mẹ cho con em mình liên quan về học bạ
(Parent Questions for student reports)
Xin cám ơn tới tất cả các phụ huynh đã điền và nộp lại những câu hỏi về học bạ của
con em mình. Thật tốt được nghe những phản ánh khả quan từ các phụ huynh, giáo
viên về việc chúng tôi bổ sung vào quá trình học bạ của các em. Nếu phụ huynh
nào chưa có cơ hội nộp lại những câu hỏi này cho các giáo viên xin mau mắn dành
chút thời giờ điền và nộp lại cho họ càng sớm càng tốt.
Thật không tin nổi là chúng ta đã đi được 1 nửa của học kỳ 4 rồi! Tôi hy vọng mọi
người sẽ có thể tham gia với chúng tôi vào ngày mai! Xin đừng quên mặc quần áo
của người Mễ Tây Cơ!

Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!

Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.

Alex Artavilla
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