
   

Garden Grove Unified School District 

 
15320 Pickford St., Westminster, CA 92683  -  714.663.6104 

TÔN CHỈ CỦA/

NHIỆM VỤ CỦA 

GGUSD  THÔNG TIN TỪ HIỆU TRƯỞNG  

Học Khu Trưởng: Dr. Gabriela Mafi  I  Hiệu Trưởng: Tyleen Perez 

TÔN CHỈ CỦAGGUSD  

“Chúng tôi có bổn phận 

đào tạo học sinh thành 

công và trở thành những 

công dân có trách nhiệm 

luôn nỗ lực đóng góp xây 

dựng một cộng đồng đa 

dạng.”  

 

NHIỆM VỤ CỦAGGUSD  

“Để bảo đảm cho học sinh 

được thành công, chúng ta 

sẽ trang bị cho các em 

những kinh nghiệm học 

tập dồi dào nhằm khuyến 

khíchtất cả học sinhđạt kỳ 

vọng cao.”  

 Trường Anthony thân chào quý vị và các em học sinh của niên học 2018- 2019!  Tôi 
rất vui sướng và vinh dự được tiếp tục làm hiệu trưởng trong niên học này tại ngôi 
trường thân yêu và cộng đồng chúng ta. Nếu quý vị vừa mới chuyển về trường An-
thony, CHÀO ĐÓN QUÝ VỊ! Hy vọng tất cả quý vị có một mùa hè thư giãn và nhiều 
kỷ niệm khó quên. 

 

Mỗi năm học mới tôi cũng rất mong được tiếp tục tạo mối dây liên hệ chặt chẽ giữa 

nhà trường và học đường. Nghiên cứu cho thấy rằng mối giao tiếp và làm việc cùng 

nhau là cách tốt nhất đễ hỗ trợ tăng trưởng thành tích học tập của các em. Chúng 

tôi gởi về nhà bản tin đầu tiên này bằng giấy.  Để được hiệu quả hơn trong tương 

lai mọi giao tiếp và thông tin nhà trường sẽ gởi bằng điện tử: 

 Bản Tin Điện Tử Hàng Tháng Anthony Pride Cho Phụ Huynh —thông qua 

PeachJar. 

 Trang web Trường Học:  GGUSD.us / và chọn Anthony Elementary School 

 Twitter@AnthonyBears—Vào trang mạng Twitter để xem những tin tức mới và 

hình ảnh của các em 

 PeachJar—Ghi Danh tại PeachJar.com để nhận thông tin của trường học qua 

email của quý vị. 

 Chúng tôi có rất nhiều hoạt động đầy thú vị đã lên kế hoạch cho một năm học, 

vì vậy quý vị hãy nên sử dụng cách truyền thông quan trọng này đễ không bỏ lỡ 

những sự kiện diễn ra ở trường!  Tôi cũng rất mong được tiếp tục làm việc cùng 

quý vị. 

Mrs. Perez 

 

Bản Tin Hàng Tháng:  Xin giới thiệu bản tin hàng tháng Anthony Pride.  

Quý vị sẽ nhận được bản tin hàng tháng thông qua PeachJar.com.  Xin vui 

lòng vào ghi danh cách truyền thông này nếu quý vị chưa làm. 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG: 

7 tháng 9—8:30 a.m Họp 
PTO  
 
12 tháng 9—6:00 p.m. 
Back-to-School Night 
 
26 tháng 9 — 4:00-6:00 
Đêm trược băng (Skate 
Night ) 



LỊCH HỌC NĂM 2018/2019  
DATA  

CONFIRMATION & 

STUDENT FORMS: 

PEACHJAR 

GIỜ LÀM VIỆC CỦA NHÀ TRƯỜNG:   7:30 a.m.—4:00 p.m. 

Lớp Chuyển Tiếp Mẫu Giáo đến Lớp Sáu: 

Thứ hai, ba, năm và sáu 

                               8:10 a.m.—2:30 p.m. 

THỨ TƯ HẰNG TUẦN:                            8:10 a.m.—1:40 p.m. 

Thời khóa biểu những ngày họp Phụ Huynh Học Sinh: 

                               8:10 a.m.—1:10 p.m. 

Ngày đi học cuối cùng                                         8:10 a.m.—12:20 p.m. 

 

Giờ Giấc Đến Trường Buổi Sáng:  Tất cả học sinh bắt 
đầu vào học đúng 8:10 a.m.  Buổi ăn sáng bắt dầu đúng 
7:40 a.m.  Học sinh được ra sân chơi dưới sự giám sát 
bắt đầu lúc 7:55 a.m.  Học sinh không được vào sân 
chơi hoặc đến trường sớm hơn giờ nói trên ngoại trừ 
những em có buổi ăn sáng tại trường.  Học sinh đến 
trường trễ phải tới văn phòng để lấy phiếu đi trễ. 
 

 

 Các em học sinh cũ, xin vui 
lòng truy cập vào tài khoản 
Khung Cửa Gia Đình (Parent 
Portal) để xác nhận lại các 
dữ liệu cá nhân (Student 
Emergency and Information 
Forms). Các em học sinh mới 
đến học khu hoặc là chưa có 
ghi danh tài khoản Khung 
Cửa Gia Đình (Parent Por-
tal), vui lòng liên lạc nhà 
trường tại (714) 663-6104 
để được giúp đỡ. 

Trong suốt năm học, xin báo 

cho văn phòng nhà trường 

hay nếu có thay đổi ở bất 

cứ thông tin nào trên phiếu 

thông tin khẩn cấp 

(emergency card). Chỉ 

những người có tên trên 

emergency card mới được 

đón các em.  Những người 

này phải trình ID có hình khi 

rước các em. 

Những Thông Tin Gởi Về Nhà Qua Trang Mạng Peachjar: 

Trường học chúng tôi đã đưa ra một công cụ giao tiếp mới được gọi là  “Peachjar.” Những thông tin đã phê duyệt sẽ được gởi đến cho quý vị 

bằng điện tử và đăng trên trang mạng của trường.  Chỉ cần nhấp vào tờ thông tin nhận được qua email hoặc nhấp vào nút Peachjar trên  

homepage của chúng tôi. 

Sáng kiến “green” này sẽ tiết kiệm cho trường học chúng tôi rất nhiều giấy và giảm chi phí sao chép lên đến hàng ngàn đô la. Thêm vào đó, cô 

giáo, nhân viên văn phòng, và các tình nguyện viên không phải mất nhiều thời gian phân phối những tờ thông tin để gởi về nhà.  

SỔ TAY PHỤ HUYNH/HỌC SINH  CỦA TRƯỜNG ANTHONY: 

Chúng tôi rất cảm kích nếu quý vị có thể dành thời gian cùng các em thảo luận vể các quy 
tắc và chính sách của học khu. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường an toàn cho 
TẤT CẢ các em ở trường Anthony. Sổ Tay Trường Anthony sẽ được phát ra tại buổi họp nội 
quy  vào ngày 30 để các em đem về đọc với quý vị. 



XÁC NHẬN ĐI HỌC VÀ VẮNG MẶT 

Nếu các em vắng mặt, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường vào buổi sáng 
ngày các em vắng mặt ở số điện thoại (714)663-6104. Nếu quý vị không 
gọi báo vắng mặt thì khi đi học lại, quý vị phải gởi giấy ghi rõ ngày và lý 
do vắng mặt. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh hẹn bác sĩ cho các em sau giờ 
học, nếu có thể. Các em không nên nghỉ học trừ khi thật sự cần thiết. 
Chúng tôi muốn các em học giỏi và để phát huy hết khả năng thì rất cần 
phải đến trường. Học sinh tới trường sau 8:10 phải tới văn phòng để nhận 
giấy đi trễ. Học sinh có giấy chứng nhận của tòa án, bác sĩ, hoặc nha sĩ sẽ 
được ghi là đi trễ có lý do chính đáng nếu các em đem giấy chứng nhận lên 
văn phòng. Xin nhắc lại là cố gắng lấy hẹn bác sĩ, nha sĩ trước hoặc sau giờ 
học. 

 

TRƯỜNG CÓ CỔNG AN TOÀN: 

Trường Anthony đóng cửa trước, trong, và sau giờ học để tạo môi trường 
học tập an toàn cho học sinh. Trường chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị 
để có một ngôi trường an toàn. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đưa các em 
đến “cổng ra vào” quy định và để cháu tự động vô trường. Trường An-
thony yêu cầu phụ huynh và người thân chờ ngoài cổng trường trước, 
trong, và sau giờ học. Cổng trường sẽ mở lúc 7:55 và đóng lúc 8:10 sáng 
cho học sinh vô trường, và chúng tôi sẽ đóng cổng trường cho đến khi ra 
về lúc 2:30 chiều (hoặc 1:40 vào những ngày về sớm).  Cổng trường đóng 
không có nghĩa là quý vị không được đón tiếp tại trường Anthony, nhưng 
chúng tôi yêu cầu TẤT CẢ những ai muốn vô trường phải đến văn phòng 
trường để ghi tên và nhận bảng tên “trước” khi vô trường. Tất cả những ai 
vô trường đều phải mang bảng tên. Điều này sẽ giúp cho giáo viên và nhân 
viên nhà trường theo dõi sát ai ra ai vào trường. Cám ơn quý vị hợp tác 
cùng chúng tôi để đảm bảo sự an toàn cho các em! 

UỐNG THUỐC TẠI TRƯỜNG 

Nếu cháu cần phải uống thuốc ở trường, 
quý vị phải nộp cho trường một medical 
form có chữ ký của bác sĩ. Mỗi năm cần 
phải có một tờ đơn mới. 

 

 HỘI PHỤ HUYNH PTO 

Xin hãy trở thành thành viên tích cực của 
Hội Phụ Huynh PTO. PTO là một nhóm các 
phụ huynh tổ chức các chương trình và sự 
kiện đặc biệt cho các cháu, nhưng hội 
không thể hoạt động nếu không có sự giúp 
đỡ của nhiều phụ huynh. Xin vui lòng coi 
lịch hoạt động của trường để biết ngày giờ 
họp. Chúng tôi rất cần quý vị! 

 

 Hội Đồng Trường (School Site Council): 

Hiện nay, trường chúng ta có 2 tổ chức mà 
những phụ huynh được bầu chọn có cơ hội 
làm việc với hiệu trường, giáo viên, và 
nhân viên nhà trường để góp ý về cách 
thức hoạt động của trường. Các hội đồng 
này sẽ soạn thảo, thực hiện, và đánh giá kế 

hoạch giáo dục của trường chúng ta. 

Hội Đồng Trường tạo cơ hội cùng nhà 
trường lập ngân sách và kế hoạch của 
trường. Ít nhất một lần mỗi năm, hội đồng 
phải xem xét và đưa ra kế hoạch, bao gồm 
đề nghị các khoản chi cho tất cả các nguồn 
quỹ của trường. 

Hội Đồng Cố Vấn Chương Trình Dành Cho 
Học Sinh Giới Hạn Anh Ngữ (English 
Learner Advisory Committee) giúp phụ 
huynh có được những thông tin về các kế 
hoạch, chương trình, và dịch vụ của học 
khu dành cho học sinh giới han Anh Ngừ. 
Các buổi họp của ELAC là dành cho mọi 
người và tất cả các phụ huynh đều được 
khuyến khích tham gia. ELAC cố vấn cho 
Hội Đồng Trường (SSC), hiệu trưởng, và 
nhân viên nhà trường về những vấn đề liên 
quan đến học sinh giới hạn Anh Ngữ. 

Nếu quý vị muốn tham gia vào một trong hai 
hoặc là cả hai hội đồng trên, xin vui lòng điền 
vào mẫu đơn ứng cử (có thể vào Peachjar.com 
để lấy xuống mẫu đơn) và nộp lại hạn chót là 

ngày 7 tháng 9. Tôi hy vọng quý vị sẽ tham 
gia để giúp trường Anthony tiếp tục là một 
ngôi trường tốt cho các em. Các hội đồng 
này sẽ họp ba hoặc bốn lần mỗi năm lúc 

CHÀO CỜ THỨ SÁU: 

Quý vị và gia đình hãy tham gia buổi chào cờ (Flag Deck) buổi sáng 

mỗi thứ sáu lúc 8:10 sáng và thưởng thức một ly cà phê và nước 

trà! Đây là một cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày! 



THÔNG TIN VỀ ĂN TRƯA  

Việc bảo đảm cho các em có bữa ăn sáng và 
trưa đủ dinh dưỡng mỗi ngày là rất quan 
trọng để các em thành công ở trường. Có 
thể mua đồ ăn sáng với giá $1.25 và buổi 
trưa với giá $2.00. Để các em có tiền ăn 
trưa, xin chọn một trong những cách trả tiền 
ăn trưa sau đây.  Nhiều phụ huynh chọn trả 
trước tiền ăn trưa vô tài khoản cho cháu 
bằng cách gởi check, tiền mặt, hoặc trả 
online ở https://family.titank12.com.  Nếu 
quý vị muốn tới văn phòng trường trả tiền 
mặt hoặc check, xin tới trước 9:00 sáng. Nếu 
trả check, xin ghi tên cháu, số tài khoản, và 
số phòng trên tờ check. Ghi check trả cho 
Garden Grove Unified School District. 

 

Các em nào hội đủ điều kiện thì sẽ được ăn 
trưa miễn phí. Xin vui lòng điền và gởi lại 
trường Đơn Xin Miễn Hoặc Giảm Tiền Ăn 
Trưa Ở Trường nếu quý vị nghĩ gia đình 
mình có thể đủ điều kiện.  

Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn tại trang 
mạng GGUSD.US và trên Khung Cửa Gia Đình 
(Parent Portal). Xin nhớ rằng học sinh “mới” 
nộp đơn sẽ phải đóng tiền đầy đủ cho tới khi 
đơn được duyệt. Thông thường mất khoảng 
10 ngày làm việc để duyệt đơn. 

 

Phụ huynh muốn đem đồ ăn trưa cho các 
em thì để đồ ăn trưa trên bàn ở ngoài văn 
phòng trường. Xin ghi rõ tên học sinh lên giỏ 
đồ ăn và nói cho các em biết trước để các 
em tự ra lấy vào giờ ra chơi hoặc giờ ăn 
trưa.  Xin vui lòng mang thức ăn trưa cho các 
em trước 11:00 để bảo đảm các em có đồ 
ăn cho bữa trưa. 

 

NHỮNG SỰ KIỆN SẮP TỚI TẠI TRƯỜNG ANTHONY : 

 Ngày 5 tháng 10 — 8:30 a.m. Họp PTO  

 Ngày 9 tháng 10 — Ngày Chụp Hình 

 Ngày 19  tháng 10— Phiếu Điểm Tiến Bộ Gởi Về Nhà 

 Ngày 22-26 tháng 10— Tuần Red Ribbon 

 Ngày 27 tháng 10— 6:00-8:00 p.m. Movie Night 

 Ngày 31 tháng 10— 8:10 a.m. Diễn Hành Hóa Trang 


