
  

  

B ả n   T ổ ng   K ế t   tháng   9   năm   
2021   c ủ a   AKFCS   
Tham   Gia   

Ki ể m   Tra   Thông   Tin   H ồ    S ơ    T ộ i   Ph ạ m   (CORI)   
Kiểm   Tra   Thông   Tin   Hồ   Sơ   Tội   Phạm   (CORI)   là   một   phần   của   quá   trình   kiểm   tra   lý   lịch   chung   
cho   công   việc   tình   nguyện.   Nếu   Quý   vị   dự   định   làm   tình   nguyện   viên   trong   trường   vì   bất   kỳ   
lý   do   gì,   chẳng   hạn   như   cho   WatchDOGS,   để   giúp   đỡ   hội   chợ   sách,   để   làm   người   đi   kèm,   
v.v.,   vui   lòng   gặp   Dely   Hippert   tại   Quầy   Lễ   Tân.   Quý   vị   sẽ   cần   mang   theo   mẫu   giấy   tờ   tùy   
thân   hợp   lệ.   Cảm   ơn   bạn   đã   tình   nguyện   dành   thời   gian   của   mình!   

  

Cuộc   Họp   Phụ   Huynh   (PTO)   
Chào   mừng   tất   cả   các   gia   đình   của   chúng   tôi!   Chúng   tôi   rất   mong   được   làm   quen   với   quý   vị   
và   cùng   nhau   có   được   những   khoảng   thời   gian   vui   vẻ   trong   năm   nay.   Chúng   ta   sẽ   tổ   chức   
Cuộc   Họp   Phụ   Huynh   (PTO)   đầu   tiên   của   năm   học   vào    Thứ   Hai,   Ngày   4   Tháng   10   lúc   6:30   
chiều .   trên   Zoom.   Chúng   tôi   hy   vọng   quý   vị   có   thể   tham   gia   cùng   với   chúng   tôi!   

Liên   kết   cuộc   họp:   
https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09   

ID   cuộc   họp:   966   4127   6466   

Mật   khẩu :    840276   

Tham   gia   qua   điện   thoại:   

Quay   số   1-929-205-6099     

ID   cuộc   họp :    966   4127   6466   

  

Tóm   Tăt́   
Đó   là   một   tháng   học   đầu   tiên   tuyệt   vời   đối   với   học   sinh   của   chúng   tôi!   Các   em   đã   có   thể   tận   
hưởng   một   số   thời   tiết   đẹp   bên   ngoài   vào   giờ   giải   lao,   một   buổi   hòa   nhạc   cổ   điển,   và   quan   
trọng   nhất   là   được   trở   lại   với   bạn   bè   và   giáo   viên   của   mình.   Các   gia   đình   có   thể   gặp   nhau   tại   

  

  

https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09
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Popsicles   on   the     Playground    (Kem   Que   trên   Sân   chơi),   và   tìm   hiểu   thêm   về   hướng   dẫn   trong   
Đêm   Tựu   Trường    của   chúng   tôi.   

Tất   cả   các   lớp   học   của   chúng   tôi   đều   đang   tiến   hành   giảng   dạy.   Học   sinh   gần   như   đã   hoàn   
tất   phần   chẩn   đoán   của   mình,   chúng   tôi   sẽ   sử   dụng   kết   quả   này   để   xác   định   bất   kỳ   kết   quả   
học   tập   chưa   hoàn   tất   nào   và   tiến   lên   phía   trước.   Năm   nay,   chúng   tôi   sẽ   tập   trung   vào   việc   
phục   hồi   việc   học   và   sức   khỏe   của   cộng   đồng   của   chúng   tôi.   

Vui   lòng   tìm   các   lá   thư   được   gửi   về   nhà   giải   thích   những   gì   học   sinh   đang   học   trong   môn   
toán,   cũng   như   bài   tập   đã   hoàn   thành   trong   tất   cả   các   lĩnh   vực.   Hỏi   học   sinh   những   gì   các   
em   đang   học   về   khoa   học,   hoặc   những   gì   họ   đang   đọc   cuốn   sách   trong   lớp.   Bài   tập   về   nhà   
truyền   thống   không   được   giao,   tuy   nhiên   học   sinh   nên   đọc   hoặc   được   đọc   vào   mỗi   tối.   
Chúng   tôi   cũng   khuyến   khích   các   em   học   sinh   học   những   từ   thông   dụng   (Sight   word)   và   
những   sự   thật   thú   vị   về   toán   học!   

Luôn   Luôn   H ọ c   H ỏ i   

Mẫu   Giáo   
Đó   là   một   tháng   thú   vị   chào   đón   các   học   sinh   mẫu   giáo   mới!   Chúng   tôi   đã   nỗ   lực   làm   việc   để   
dạy   các   thói   quen   mới   trong   và   ngoài   lớp   học.   Thật   vui   khi   biết   về   các   học   sinh   mới   của   
chúng   tôi   và   xem   các   em   bắt   đầu   kết   bạn   với   những   người   bạn   mới.   Chúng   tôi   đang   bắt   đầu   
dạy   các   em   đếm   và   nhận   biết   các   số   trong   toán   học.   Ở   khối   Ngữ   Anh   Văn   (ELA),   chúng   tôi   
đã   bắt   đầu   dạy   các   chữ   cái   và   những   từ   thông   dụng   (Sight   word);   chúng   tôi   cũng   đang   dạy   
các   em   viết   tên   của   mình.   Trong   các   môn   học   xã   hội,   các   em   đã   được   học   về   các   quy   tắc,   và   
về   việc   tôn   trọng   và   có   trách   nhiệm   ở   trường   học   và   gia   đình.   Chúng   tôi   mong   muốn   được   
học   hỏi   nhiều   trong   những   tháng   tới!     

Lớp   1   
Đó   là   một   khởi   đầu   tuyệt   vời   cho   năm   học!   Tất   cả   các   học   sinh   lớp   một   đang   nỗ   lực   để   nắm   
vững   các   quy   trình   và   kỳ   vọng   trong   lớp   học!   Trong   toán   học,   chúng   tôi   đã   dạy   về   phép   cộng   
bằng   cách   sử   dụng   chiến   lược   đếm   thêm   và   chỉ   mới   bắt   đầu   học   các   dữ   kiện   nhân   đôi   và   
gần   nhân   đôi!   Ở   khối   Ngữ   Anh   Văn   (ELA),   chúng   tôi   đã   dạy   về   các   chữ   cái   và   âm   thanh   của   
chúng   cũng   như   các   từ   ngữ   thông   dụng   (sight   word).   Chúng   tôi   cũng   đã   nỗ   lực   làm   việc   để   
dạy   các   em   về   các   câu   hoàn   chỉnh   bằng   cách   viết   hoa   và   dấu   câu   thích   hợp!   Trong   các   
nghiên   cứu   xã   hội,   chúng   tôi   đã   nói   về   cộng   đồng   và   ý   nghĩa   của   việc   trở   thành   một   phần   
của   cộng   đồng.   Cuối   cùng   trong   môn   khoa   học,   chúng   tôi   đã   thảo   luận   về   thực   vật   và   động   
vật   và   tiến   hành   gieo   hạt   cỏ   lúa   mạch   đen   và   cỏ   linh   lăng!   Các   em   học   sinh   rất   thích   thú   
xem   cách   chúng   phát   triển   mỗi   ngày.   Các   em   học   sinh   lớp   một   đã   học   tập   rất   chăm   chỉ!   

Lớp   2   
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Tháng   9   quả   là   một   thành   công   lớn!   Thật   vui   khi   được   làm   quen   với   học   sinh   và   thấy   các   em   
rất   hào   hứng   với   việc   học.   Trong   toán   học,   các   em   học   sinh   đã   được   học   về   cộng   và   trừ   
trong   vòng   20   bằng   cách   sử   dụng   các   chiến   lược   tính   nhẩm.   Ở   khối   Ngữ   Anh   Văn   (ELA),   
chúng   tôi   đã   dạy   về   cách   đánh   vần   phụ   âm   ghép   và   tổ   hợp   2   phụ   âm   đi   cùng   nhau,   cũng   
như   viết   các   câu   hoàn   chỉnh   với   dấu   câu   thích   hợp.   Trong   nghiên   cứu   xã   hội,   các   em   đã   
được   học   về   bản   đồ.   Như   quý   vị   có   thể   thấy,   học   sinh   lớp   2   đang   học   tập   rất   chăm   chỉ!   

  

  

Lớp   3   
Các   em   học   sinh   lớp   ba   đã   có   một   khởi   đầu   tuyệt   vời   trong   năm   học   này!   Các   em   đã   ổn   định  
với   các   thói   quen   và   kỳ   vọng   trong   lớp   học   của   mình.   Cảm   giác   thật   tuyệt   khi   được   trở   lại   lớp   
học   với   các   học   sinh   của   chúng   tôi!   Trong   môn   toán,   học   sinh   lớp   ba   đã   học   cách   làm   tròn   
các   số   có   ba   chữ   số   đến   mười   và   trăm   gần   nhất,   cũng   như   cộng   và   trừ   các   số   có   ba   chữ   số   
bằng   cách   nhóm   lại.   Ở   khối   Ngữ   Anh   Văn   (ELA),   các   em   học   sinh   đã   được   dạy   về   các   văn   bản   
hư   cấu   và   phi   hư   cấu   để   trả   lời   các   câu   hỏi,   tìm   ý   tưởng   chính   và   các   chi   tiết   chính,   đồng   thời   
học   cách   trả   lời   các   lời   nhắc   một   cách   chính   xác.   Trong   môn   nghiên   cứu   xã   hội,   các   em   đã   
được   học   về   quê   hương   Massachusetts   của   mình,   lịch   sử   và   chính   quyền   địa   phương.   Về   
khoa   học,   các   em   học   sinh   lớp   ba   đã   được   học   tất   cả   về   thời   tiết   trong   môi   trường   nước   và   
khí   hậu   của   chúng   ta.   Các   em   học   sinh   rất   thích   được   trở   lại   trường   học   và   chúng   tôi   mong   
đợi   một   năm   học   tuyệt   vời!   

Thông   Tin   Cần   Biêt́   

Chính   Sách   về   Sức   Khỏe   
Do   tình   trạng   dị   ứng   thực   phẩm   ngày   càng   gia   tăng,   Nhà   trường   sẽ   không   nhận   bánh   nướng   
nhỏ,   bánh   ngọt   hoặc   đồ   ăn   cho   sinh   nhật   của   học   sinh.   Vui   lòng   thông   báo   và   hiểu   rằng   bất   
kỳ   thực   phẩm   nào   được   mang   vào   tòa   nhà,   ngoài   mục   đích   tiêu   dùng   cá   nhân,   sẽ   được   gửi   
về   nhà   ngay   lập   tức   hoặc   được   quyên   góp   vì   sự   an   toàn   và   sức   khỏe   của   tất   cả   trẻ   em   do   
chúng   tôi   chăm   sóc.   Vui   lòng   không   gửi   thiệp   mời   sinh   nhật   để   các   em   phát   trong   giờ   học;   
việc   này   nên   được   thực   hiện   ngoài   giờ   học.   Nhà   trường   cung   cấp   "Sổ   Sinh   Nhật"   cho   tất   cả   
học   sinh   từ   Mẫu   Giáo   -   Lớp   3   vào   ngày   sinh   nhật   của   mỗi   em.   

Giờ   Vào   Học   &   Tan   Học   
Chúng   tôi   xin   nhắc   các   bậc   phụ   huynh   về   giờ   vào   học   và   giờ   tan   học   của   nhà   trường   trong   
năm   học   2021-2022.   Trường   tiểu   học   mở   cửa   lúc   8:30   sáng   và   học   sinh   được   đánh   dấu   là   đi   
muộn   bắt   đầu   từ   8:46   sáng.   Vui   lòng   lập   kế   hoạch   phù   hợp.   

  
Giờ   tan   học   để   phụ   huynh   học   sinh   tiểu   học   đón   vào   các   buổi   học   nửa   ngày   là   11:40   trưa   và   
thời   gian   tan   học   để   phụ   huynh   đón   trẻ   vào   các   ngày   bình   thường   là   3:15   chiều.   Các   chuyến   
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xe   buýt   sẽ   rời   trường   tiểu   học   lúc   11:55   trưa   vào   các   buổi   học   nửa   ngày   và   lúc   3:30   chiều.   
vào   những   ngày   học   cả   buổi   thông   thường.   

Vui   Lòng   Lưu   Ý:     Như   đã   nêu   rõ   trong   Sổ   Tay   Phụ   Huynh/Học   Sinh   của   chúng   tôi,   có   sẵn   
trên   trang   web   của   nhà   trường   tại   địa   chỉ   www.akfcs.org,   những   học   sinh   không   được   đón   
trước   3:30   chiều   vào   các   buổi   học   cả   ngày   và   trước   12:30   trưa   vào   các   buổi   học   nửa   ngày   
được   coi   là   đón   muộn.    Phụ   huynh   đến   đón   con   em   mình   sau   giờ   học   sẽ   bị   tính   phí   25$   
(mỗi   học   sinh) .   Ngoài   ra,   những   học   sinh   bị   đưa   trở   lại   trường   trên   ba   lần   vì   phụ   huynh   
(hoặc   bên   có   trách   nhiệm   khác)   không   có   mặt   tại   điểm   dừng   để   gặp   các   em   sẽ   bị   mất   đơn   vị   
đặc   quyền   đi   xe   buýt   mà   học   phí   đã   được   trả.    Phụ   huynh   sẽ   phải   trả   một   khoản   phí   25$   
(mỗi   học   sinh)   khi   họ   đến   đón   học   sinh   của   họ   từ   trạm   xe   buýt   muộn,   và   trẻ   được   
đưa   trở   lại   trường   trên   xe   buýt   của   nhà   trường.   

  

Thông   Tin   từ   Y   Tá   Học   Đường   
Y   tá   học   đường   nhắc   nhở   rằng   những   học   sinh   có   BẤT   KỲ   triệu   chứng   nào   trong   số   những   
triệu   chứng   sau   không   đáp   ứng   các   quy   trình   của   trường   CẦN   PHẢI   ở   nhà   và   nên   liên   hệ   với   
bác   sĩ   chăm   sóc   chính   của   quý   vị   để   được   hướng   dẫn   thêm.   Vui   lòng   thông   báo   cho   y   tá   
hoặc   giáo   viên   của   con   quý   vị   qua   email   hoặc   gọi   cho   quầy   lễ   tân   tại   trường   của   con   quý   vị   
khi   trẻ   vắng   mặt   và   lý   do   vắng   mặt.   

Danh   sách   các   triệu   chứng   COVID-19:     
● Sốt   (100   °F   trở   lên)   
● Ớ n   lạnh   hoặc   run   rẩy   
● Kh ó    thở   hoặc   hụt   hơi   
● Mất   vị   giác   hoặc   mùi   mới   
● Đ au   nhức   cơ   hoặc   nhức   mỏi   cơ   thể   
● Ho   (kh ô ng   phải   do   nguyên   nhân   đã   biết   khác,   chẳng   hạn   như   ho   mãn   tính)   
● Đ au   họng,   khi   kết   hợp   với   các   triệu   chứng   khác   
● Buồn   nôn,   nôn   mửa   hoặc   tiêu   chảy   khi   kết   hợp   với   các   triệu   chứng   khác   
● Đ au    đ ầu   khi   kết   hợp   với   các   triệu   chứng   khác   
● Mệt   mỏi,   khi   kết   hợp   với   các   triệu   chứng   khác   
● Nghẹt   mũi   hoặc   chảy   nước   mũi   (không   phải   do   các   nguyên   nhân   đã   biết   khác,   chẳng   

hạn   như   dị   ứng)   khi   kết   hợp   với   các   triệu   chứng   khác   

Góc   T ư    V ấ n   c ủ a   Nhà   Tr ườ ng   
Với   tư   cách   là   bộ   phận   tư   vấn   học   đường,   chúng   tôi   hy   vọng   sẽ   có   nhiều   chương   trình   mới   
và   quen   thuộc   để   chia   sẻ   với   quý   vị   trong   năm   học   này.   Chúng   tôi   bắt   đầu   một   năm   mới   với   
bữa   sáng   BOO-HOO   hàng   năm   dành   cho   phụ   huynh   khối   Mẫu   Giáo.   Sự   tham   dự   thật   tuyệt   
vời   và   chúng   tôi   hy   vọng   mọi   người   ra   về   cảm   thấy   có   thêm   một   chút   thông   tin   và   an   tâm   
rằng   con   cái   của   họ   đã   có   một   ngày   tuyệt   vời.   Ngoài   ra,   chúng   tôi   đã   bắt   đầu   WatchDOGs   
vào   Thứ   Năm,   ngày   30   tháng   9.   Cảm   ơn   tất   cả   những   người   đã   tham   dự   trên   Zoom!   Nếu   
quý   vị   quan   tâm   đến   hoạt   động   tình   nguyện   trong   năm   học   và   không   thể   thực   hiện   đêm   
thông   tin   của   chúng   tôi,   vui   lòng   liên   hệ   với   bộ   phận   hướng   dẫn.     
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Chúng   tôi   biết   không   phải   lúc   nào   cũng   dễ   dàng   để   trẻ   chia   sẻ   về   ngày   đi   học   của   các   em.   
Quý   vị   có   thể   thường   nghe   thấy   câu   trả   lời   "không   có   gì"   khi   hỏi   chuyện   gì   đã   xảy   ra   ở   
trường   vào   ngày   hôm   đó.   Dưới   đây   là   danh   sách   các   câu   hỏi   sáng   tạo   có   thể   giúp   bắt   đầu   
cuộc   trò   chuyện,   cung   cấp   thêm   cho   quý   vị   một   số   chi   tiết.    

  
Những   câu   hỏi   để   hỏi   con   quý   vị   sau   giờ   học   để   bắt   đầu   cuộc   trò   chuyện:   

● Đ iều   gì   xảy   ra   ở   trường   mà   con   thích   nhất   trong   hôm   nay?   
● Đ iều   khó   khăn   đã   xảy   ra   ở   trường   hôm   nay   là   gì?   
● Con   đã   làm   điều   gì   thú   vị   hôm   nay?   
● H ã y   kể   cho   bố   mẹ   nghe   điều   gì   đó   khiến   con   cười   trong   hôm   nay   
● Kể   cho   bố   mẹ   nghe   về   những   gì   con   đọc   được   trong   lớp   hôm   nay.   Cô   giáo   của   con   đã   

đọc   gì   cho   cả   lớp   trong   hôm   nay?   
● Sự   khác   biệt   lớn   nhất   giữa   năm   ngoái   và   năm   nay   là   gì?   
● Con   có   thể   cho   bố   mẹ   biết   con   đã   học   được   điều   gì   hôm   nay   không?   
● Nội   quy   lớp   học   nào   mà   giáo   viên   của   con   nói   là   quan   trọng?   
● H ã y   kể   cho   bố   mẹ   nghe   một   điều   thú   vị   về   giáo   viên   của   con.   
● Thời   gian   yêu   thích   của   bạn   trong   một   ngày   đến   trường   là   gì?   Tại   sao?   
● Con   mong   đợi   điều   gì   sẽ   xảy   ra   ở   trường   vào   ngày   mai?   

  

Các   Buổi   Tuyên   Dương   

Đức   Tính   Tôt́   (Character   Counts)   
Tháng   9   bắt   đầu   các   buổi   tuyên   dương   Đức   Tính   Tốt   (Character   Counts)   hàng   tuần   của   
chúng   tôi.   Mỗi   tuần,   giáo   viên   sẽ   đề   cử   một   thành   viên   trong   lớp   của   mình   đã   nêu   gương   
được   đức   tính   tốt   của   tháng   đó.   Trong   tháng   9,   đức   tính   đó   chính   là    trách   nhiệm    và   dưới   
đây   là   danh   sách   những   người   chiến   thắng   trong   tuần   đầu   tiên.   Học   sinh   được   công   nhận   
trong   lớp   chủ   nhiệm   của   mình   và   cũng   có   thêm   một   giờ   giải   lao   vào   thứ   Năm   của   tuần   được   
đề   cử.   

Một   định   nghĩa   đơn   giản   về    Trách   Nhiệm    là   làm   những   việc   mà   chúng   ta   phải   làm   và   chấp   
nhận   những   kết   quả   tích   cực   hoặc   tiêu   cực   từ   những   hành   động   của   chúng   ta.   

  

Các   đề   cử   trong   Tuần   Đầu   Tiên   là :   
Khối   Mẫu   Giáo   
Uriella   Nkansah   -   KJ   
Amelia   Hendricks   -   KM   
Pearl   Hiraldo   -   KT   
Ethan   Mwangi   -   KS   
Naomi-Grace   Annan   -   KC   
Mylah   Woodard   -   KP   
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Lớp   1   
Selma   Boateng   -   1W   
Makai   Ayantola   -   1F   
Bobby   Kigamba   -   1M   
Cyrus   Acquista   -   1H   
Ariela   Souza   Monteiro   -   1A   
Kendric   Richard   Jr.   -   1D   

  
Lớp   2   
Jerome   Ofori   -   2W   
Chris-Joy   Mulbah   -   2K   
Rahnaya   Madison   -   2C   
Xavier   Saldana   -   2M   
Jerald   Owusu-Ansah   -   2S   
Hala   Makroum   -   2O   

  
Lớp   3   
Zoey   Kigo   -   3B   
Stella   Bram   -   3G   
Karim   Kong   -   3H   
Aida   Ankomanyi   -   3M   
Gianfranco   Espina   -   3Harms   
Vianna   Norford   -   3L   

  
Week   Two   nominations   are:   

  
Kindergarten   
Samuel   Dos   Santos   -   KJ   
Nehemiah   Ayala   -   KM   
Ariya   Charette   -   KG   
Tessa   Cravedi   -   KS   
Kingsley   Boachie   -   KC   
Elijah   Lockhart   -   KP   

  
First   Grade     
  Sefon   DeVone   -   1W   
  Anna   Bosompem   -   1F   
  Rhema   Fawel   -   1M   
Raelynn   Kariuki   -   1H   
Shelley   Escobar   -   1A   
Nariah   Madison   -   1D   
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Second   Grade   
Vannyah   Owusu-Danso-   2W   
Adwin   Kroma   -   2K   
Kai   Cravedi   -   2C   
Ann-Britt   Kanjia-   2M   
Riley   Hernandez   -   2O   

  
Third   Grade     
Chief   Asafo-Boakye-   3B   
Samantha   Norford   -   3G   
Queen   Addy   -   3Hayes   
Raelyn   Jedeon   -   3M   
Kofi   Addo   Gyapong   -   3Harms   
Sara   Ojen   -   3L   

  

Xin   chúc   mừng   những   học   sinh   này   và   tất   cả   những   học   
sinh   của   chúng   tôi,   những   người   đã   thể   hiện   tính   trách   

nhiệm!   

  


