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TÔN CHỈ CỦA/

NHIỆM VỤ CỦA 
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Superintendent: Dr. Gabriela Mafi  I  Principal: Tyleen Perez 

TÔN CHỈ CỦA GGUSD : 

“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 CỦA GGUSD : 

“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.”  

Chúng ta khởi đầu năm học mới thật tuyệt vời. Các em rất hào hứng được trở lại 

trường và học hành chăm chỉ trong lớp học. Đêm Back-to-School Night là một thành công 

lớn.  Chúng tôi rất vui về sự hiện diện của tất cả quý phụ huynh.  Niềm hãnh diện của các 

em là được giới thiệu lớp học và chia sẻ những gì các em học trong lớp cho ba mẹ của 

mình. 

Như được thảo luận trong đêm Back-to-School Night, chúng tôi đã nêu lên quan điểm 

về nền giáo dục như là một mối quan hệ đối tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Khi 

chúng ta cùng nhau làm việc thì các em sẽ thành công hơn.  Cho dù quý vị tích cực cộng tác 

giúp đỡ trong lớp học hoặc theo dõi bài tập ở nhà, tham gia các hoạt động ở trường điều 

đó giúp cho các em thấy được nền giáo dục vô cùng quan trọng đối với các em. 

Nên thường xuyên kiểm tra những gì các em học ở trường là bằng cách xem lại bài tập 

và lịch trình mỗi buổi tối. Thực hiện những điều đó, các em sẽ luôn luôn hiểu được tầm 

quan trọng trong vấn đề có trách nhiệm,  kỷ luật và “tuân theo.” 

       Cám ơn quý vị tin tưởng giao trọng trách dạy dỗ các em cho tất cả cô giáo và nhân viên 

nhà trường. Tôi xin hứa tôi sẽ làm bất cứ mọi cách để đáp ứng nhu cầu cho con em quý vị.  

Vui lòng gọi điện thoại, gửi email, hoặc vào văn phòng của nhà trường nếu quý vị có bất cứ 

để nghị làm thế nào tốt nhất để giúp cho các em . 

       Mrs. Perez 

 

Bản Tin Hàng Tháng: 

Tôi rất là vui để giới thiệu bản tin thứ nhì của Anthony Pride Newsletter.  Quý vị sẽ 

nhận một bản tin hàng tháng. Vui lòng dành một vài phút mỗi tháng để xem qua 

bản tin và trò chuyện với các em về những hoạt động đang diễn ra. Quý vị sẽ tìm 

thấy thông tin lịch trình của các sự kiện, các hoạt động đặc biệt, cuộc họp phụ 

huynh, thành tích học sinh, và những ý kiến bổ ích để hổ trợ cho các em ở nhà. 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG: 

Ngày 28 tháng 9 – 8:30  Buổi Họp 

PTO 

Ngày 9 tháng 10 – Chụp Hình 

Trường 

Ngày 19 tháng 10 – Phiếu Báo 

Điểm Về Nhà 

Ngày 22-26 tháng 10 – Tuần Red 

Ribbon 

Ngày 31 tháng 10 – 8:10  Diễn 

Hành Hoá Trang 

Ngày 26 tháng 10  - 6:00 -8:00  

Đêm Xem Phim/Trunk or Treat 



Đến Trường Học: Chụp Hình Trường: 

Sổ Tay Trường Anthony: 

Trường học bắt đầu lúc 8:10 cho tất cả các em học sinh. Bữa ăn sáng bắt đầu lúc 

7:40. Sân chơi giám sát bắt đầu lúc 7:55. Học sinh không nên đi vào sân chơi 

hoặc đến trường sớm hơn thời gian đó trừ khi các em có bữa ăn sáng tại 

trường. Nếu các em nào đi học trễ phải vào văn phòng để lấy phiếu đi trễ. 

Chụp hình trường sẽ vào thứ 

ba, ngày 9 tháng 10.  Hy vọng 

quý vị sẽ hài lòng với hình 

chụp của con em mình. Nếu 

vì bất kỳ lý do nào quý vị 

không hài lòng với hình chụp 

của các em, hoặc các em vắng 

mặt trong ngày đó, quý vị có 

thể cho các em chụp lại vào 

thứ ba, ngày 13 tháng 11. Chỉ 

cần mang trả lại hình ảnh gốc 

trong ngày chụp lại, và hy 

vọng những ảnh mới sẽ đẹp 

hơn lần trước. 

Thông tin trong sổ tay này bắt buộc bởi luật pháp của tiểu bang California đề ra. Chúng tôi được yêu cầu phải có bằng chứng 

rằng phụ huynh nhận thức những pháp luật, quy tắc trường, và hoặc các thủ tục.  Vui lòng xem lại sổ tay trường Anthony 

cùng các em và ký tên và nộp lại trang cuối cùng. 

THÔNG TIN CỦA HỘI PTO: 

Như được chia sẻ đêm Back to School Night, chúng tôi rất mong quý vị tham 

gia vào hội PTO. Đây cũng là một cách cho các em thấy được quý vị quan 

tâm đến nền học vấn của con em mình.  Hội PTO có buổi họp vào thứ sáu 

đầu tiên của mỗi tháng lúc 8:30 sau lễ Flag Deck. Hãy tham gia cùng chúng 

tôi! 

Box Tops for Education: 

Anthony sẽ tiếp tục thu thập những hộp Box Tops từ hiệu General Mills. 

Nếu có thể quý vị hãy nhớ tiếp tục thu thập Box Tops for Education. Chắc 

chắn là sẽ tăng thêm phần có lợi cho các em! 

Lịch Trình:  

Những em học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 sẽ nhận được một cuốn sổ lịch trình 

để ghi lại bài tập về nhà và những ngày quan trọng.  Lịch trình có thể là một 

công cụ rất bổ ích giúp mối thông tin liên lạc giữa phụ huynh-học sinh- giáo 

viên. Vui lòng xem lịch trình mỗi đêm với các em. 

CHÀO CỜ(FLAG DECK) THỨ SÁU: 

Quý vị và gia đình hãy 

tham gia buổi chào cờ 

(Flag Deck) buổi sáng mỗi 

thứ sáu. 



Con em của quý vị được an toàn và thoải mái, và an vui đối với 

chúng tôi rất quan trọng.  Để giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp, 

chúng tôi mong muốn quý vị chuẩn bị cho các em ít nhất là 3 món 

đồ ăn khô dữ lâu đựng trong túi Zip lock có ghi tên của các em 

hoặc quý vị có thể mua một phần động đất (Earthquake kit) từ hội 

PTO với giá $7. 

 

Sức khoẻ dinh dưỡng là rất quan trọng trong việc phát triển của 

các em.  Để giúp đở cho phụ huynh không phải lo cơm nước, các 

em học sinh có thể mua ăn sáng $1.25 và ăn trưa $2.00 tại trường.  

Cách tốt nhất là quý vị nên đóng tiền trước vào tài khoản của các 

em  tại văn phòng hoặc vào trang mạng family.titank12.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA 

TRƯỜNG ANTHONY :  

Ngày 2 tháng 11 – 8:30 Buổi họp PTO 

Ngày 12 tháng 11 – Lễ Cựu Chiến Binh 

– Nghỉ Học 

Ngày 13 tháng 11 – Chụp Hình Lại 

Ngày 19-23 tháng 11 - Lễ Tạ Ơn, Nghỉ 

Học 

Ngày 26 tháng 11-  Ngày Trường Không 

Dạy Học 

Một lần nữa, chúng tôi sẽ cùng hội Anthony Boys & Girls 

Club tổ chức đêm xem phim và xin kẹo hàng năm.  Đây là 

một buổi tối mà quý vị không muốn bỏ lỡ vào tối thứ sáu, 

ngày 26 tháng 10.  Hội PTO sẽ bán hot dogs, chips, sodas, 

những món ăn dặm khác. 

Chuẩn Bị Cho Động Đất: 

Ăn Sáng và Trưa Trong Trường: 

Diễn Hành Trang Phục Mùa Thu: 

Hãy cùng tham gia với các em buổi diễn hành trang phục hàng năm vào 

thứ sáu, ngày 31 tháng 10 lúc 8:10 am.  Tất cả các em có thể mặc trang 

phục đến trường.  Các em cần phải thay lại áo quần đi học sau cuộc 

diễn hành.  Xin lưu ý, không được mang mặt nạ, vẽ mặt, trang điểm 

mặt, hoặc là nhuộm tóc. Đồng thời, không được mang vũ khí giả đến 

trường.  Phụ huynh hãy ở lại chung vui cùng các em. 

Đêm Xem Phim & Xin Kẹo (Trunk or Treat): 


