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Kính gửi các em học sinh lớp 2,

Năm tới sẽ là một năm trọng đại dành cho các em. Chúng tôi sẽ gặp lại những gương mặt cũ và làm quen với
những bạn mới. Chúng ta sẽ học thật nhiều điều mới lạ! Ngoài ra, các em sẽ có nhiều trách nhiệm hơn ở lớp 2.
Đây sẽ là một thay đổi lớn, nhưng chúng tôi biết em đã sẵn sàng cho những thử thách mới. Vui lòng lưu ý rằng
ngày đầu tiên của năm học sẽ là ngày học trọn vẹn vào Thứ 5, ngày 25/8/2022 và chúng tôi sẽ đón em tại
đây từ 8:30-8:40 sáng mỗi ngày. Hãy nhớ rằng các em học sinh sẽ bị đánh dấu là đi trễ sau 8:45 sáng. Vui lòng
lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Cập nhập lịch trình xe buýt có trên trang web của trường. Nếu quý vị muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với
việc đi lại (tan học) của con quý vị, vui lòng liên hệ Jenn Giusto tại 508-854-8400 x2628 hoặc qua thư điện tử ở
jgiusto@akfcs.org trước khi bắt đầu năm học.

Có một số đồ dùng mà bạn sẽ cần mang theo trong ngày đầu tiên đến trường để sử dụng trong suốt năm học.
Ngoài ra, xin vui lòng truy cập trang web của trường chúng tôi cho những cuốn sách được gợi ý đọc
vào mùa hè.

Đồ dùng học tập:
− Một (1) 1-inch binder màu trắng với bìa ngoài trong suốt (cho cặp tài liệu của các em)
− Một (1) túi đựng bút chì (mềm)
− Hai (2) cái kéo
− Mười lăm (15) EXPO thin dry erase markers (chỉ màu đen, xanh dương, xanh lá, hoặc đỏ)
− Ba (3) hộp bút chì màu-crayon (24 cái hoặc nhỏ hơn)

Chúng tôi yêu cầu tất cả đồ dùng học tập của học sinh phải đựng trong một túi Ziplock gallon có dán nhãn tên
của con bạn và giáo viên chủ nhiệm trên đó (nếu không, bạn sẽ phải dán nhãn cho từng đồ vật có tên của
chúng). Các mục trong lớp học và danh sách mong muốn (wish list) có thể đựng trong bất kỳ túi nào. Đồ dùng
học tập không được yêu cầu (bút dạ, bút chì có thiết kế,…) có thể bị gửi về nhà theo quyết định của giáo viên.

Tuỳ chọn (được khuyến khích):
- Chuột máy tính không dây hoặc có dây
- Các bút chì màu vàng tiêu chuẩn #2 (đã được chuốt)
- Bút viết bảng xoá được
- Bảo vệ trang giấy bằng nhựa trong (sheet protector)

Thông tin liên quan đến việc nộp đồ dùng học tập sẽ được gửi đến quý gia đình qua thư điện tử vào tháng 8.
Hãy nhớ dán nhãn tất cả các đồ dùng học tập với tên của con bạn và giáo viên lớp học của chúng để chúng
tôi có thể đưa đến chính xác lớp học. Xin chân thành cám ơn.

Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi tại www.akfcs.org trong mùa hè
cho thông tin cập nhập. Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng mùa hè của
mình và trở lại trường học đầy năng lượng và nhiệt huyết cho năm học mới.

Trân trọng,
Nhóm Lớp 2,
Cô Kristen Chicoine (kchicoine@akfcs.org) và Cô Kathryn Lipscomb (klipscomb@akfcs.org)
Cô Danielle Frommer (dfrommer@akfcs.org)
Cô Elisabth Kleinknecht (ekleinknecht@akfcs.org)
Cô Katie Mossetty (kmossety@akfcs.org)
Cô Kelsie Payne (kpayne@akfcs.org)
Cô Sarah Poquette
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