Bản tin hàng tháng:
Tôi vui mừng giới thiệu Anthony Pride
Bản tin điện tử. Bạn sẽ nhận được bản tin hàng tháng qua ParentSquare.com. Nếu bạn chưa làm như
vậy, hãy nhớ đăng ký công cụ giao tiếp quan trọng ở trường học này.

LƯU Ý CỦA HIỆU TRƯỞNG
Chào mừng đến với năm học 2021-2022! Tôi rất vui mừng được trở lại Trường Tiểu Học
Anthony với tư cách là hiệu trưởng của quý vị, và tôi muốn chào mừng tất cả mọi người đã trở
lại với một năm học đầy hứng khởi. Đối với những gia đình mới đến với Anthony, tôi chúc bạn
được chào đón thật nồng nhiệt! Tôi hy vọng mỗi người trong số các bạn đã có một mùa hè thú vị
và thư giãn.
Khi năm học bắt đầu, tôi mong được chào đón tất cả mọi người quay trở lại trường học và giúp
học sinh và gia đình của chúng tôi điều chỉnh để có một năm học bình thường hơn. Năm vừa qua
là một năm đầy thử thách đối với tất cả mọi người. Khi chúng ta bắt đầu năm học mới, một trong
những ưu tiên chính của chúng ta sẽ là đảm bảo học sinh của chúng ta cảm thấy an toàn, hạnh
phúc và được chăm sóc ở trường. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung vào việc dọn dẹp và vệ
sinh khuôn viên trường để bảo vệ sức khỏe của học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung vào việc trao đổi với phụ huynh, vì chúng tôi tin rằng giao
tiếp và làm việc cùng nhau là cách tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển và thành tích học tập của học
sinh. Vui lòng kiểm tra ParentSquare để biết Bản tin Điện tử Hàng tháng về Anthony Pride.
Tài nguyên điện tử:
•

Bản tin điện tử dành cho phụ huynh hàng tháng của Anthony Pride - được gửi hàng tháng qua
ParentSquare

•

Trang web của trường: GGUSD.us / select Anthony Elementary School

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động vui vẻ và thú vị trong năm, vì vậy hãy đảm bảo
sử dụng các nguồn thông tin liên lạc quan trọng này. Bạn không muốn bỏ lỡ niềm vui! Tôi mời
bạn tham gia vào việc giáo dục của con bạn và mong muốn được làm việc với bạn.

Bà Perez
Tin tức trường học

LỊCH HỌC 2021/2022
GIỜ HÀNH CHÍNH
7:30 sáng - 4:00 chiều

7:30 sáng -

4:00 buổi

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu
8:10 sáng - 2:30 chiều

8:10 sáng -

2:30 buổi

MỖI THỨ TƯ

8:10 sáng -

1:40 buổi

Lịch trình Ngày tối thiểu của Hội nghị Phụ huynh
8:10 sáng - 1:10 chiều

8:10 sáng -

1:10 buổi

Ngày cuối cùng của trường
8:10 sáng - 12:20 chiều

8:10 sáng - 12:20 buổi

Thời khóa biểu mẫu giáo đến lớp sáu

8:10 sáng - 1:40 chiều

chiều

chiều

chiều

chiều

chiều

Đến buổi sáng:
Tất cả học sinh bắt đầu học lúc 8:10. Bữa sáng bắt đầu lúc 7:40 sáng Giám sát sân chơi bắt đầu
lúc 7:55 sáng Học sinh không được vào sân hoặc bị đuổi khỏi sân trước thời gian đó trừ khi
chúng đang ăn sáng ở trường. Học sinh đến muộn phải kiểm tra với văn phòng để biết phiếu đi
trễ.
An toàn trong khuôn viên trường
Sự an toàn của học sinh, gia đình và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Anthony.
Trong đại dịch Covid-19, chúng tôi đã làm việc để tuân theo tất cả các Hướng dẫn của Sở Y tế
Công cộng của Tiểu bang và Quận Cam và sẽ tiếp tục làm như vậy. Không có gì quan trọng hơn
sự an toàn của cộng đồng trường học của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục các quy trình làm sạch
và vệ sinh nghiêm ngặt của mình. Sự xa cách xã hội sẽ được yêu cầu trong khi phục vụ bữa sáng
và bữa trưa, và học sinh sẽ vệ sinh mỗi khi ra vào lớp học. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên
quan đến các quy trình làm sạch, khử trùng và an toàn của chúng tôi, vui lòng gọi cho văn phòng
trường học.

Nguyên tắc về mặt nạ
Các hướng dẫn hiện hành yêu cầu tất cả học sinh phải đeo khẩu trang khi ở trong truong hoc . Có
thể tháo khẩu trang khi ra ngoài trong giờ giải lao, ăn trưa và khi đến và tan học.
Nếu con bạn bị ốm
Vui lòng cho con bạn nghỉ học ở nhà nếu chúng có bất kỳ triệu chứng nào bao gồm: ho, sổ mũi /
nghẹt mũi, sốt, nhức đầu, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng và / hoặc mất vị giác / khứu giác. Gọi
cho văn phòng để thông báo về sự vắng mặt.
Xác minh điểm danh & vắng mặt
Nếu con bạn nghỉ học, vui lòng gọi văn phòng theo số (714) 663-6104 vào buổi sáng ngày nghỉ
học. Khi vắng mặt trở lại, chúng tôi yêu cầu bạn gửi giấy báo của cha mẹ, người giám hộ hoặc
bác sĩ ghi rõ ngày tháng và lý do vắng mặt nếu bạn không gọi điện và báo cáo sự vắng
mặt. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đặt lịch hẹn khám bệnh sau giờ học khi có thể. Trẻ em không
nên nghỉ học trừ khi thực sự cần thiết. Chúng tôi muốn học sinh của mình trở thành những người
học thành công và điều quan trọng là phải đến trường để đạt được toàn bộ tiềm năng học tập của
mình. Trẻ em đến trường sau 8:10 cần phải đến văn phòng để nhận phiếu trễ học. Những học sinh
có ghi chú từ tòa án, bác sĩ hoặc nha sĩ sẽ được phép đi trễ có lý do, nếu các em mang ghi chú
đến văn phòng. Một lần nữa, xin vui lòng cố gắng và sắp xếp các cuộc hẹn trước và sau giờ học.
Cơ sở đã đóng cửa:
Xin được nhắc lại trước, trong và sau giờ học Anthony là một khuôn viên đóng cửa để cung cấp
một môi trường và khuôn viên trường học an toàn cho học sinh của chúng tôi. Nhân viên của chúng
tôi cần sự hỗ trợ của bạn để tạo ra một khuôn viên an toàn. Chúng tôi yêu cầu học sinh được đưa
đón tại "cổng vào" được chỉ định (bởi Bãi đậu xe) và vào sân trường một cách độc lập. Nhân
viên Anthony đang yêu cầu phụ huynh và người thân đợi bên ngoài cổng trường trước, trong và
sau giờ học. Cổng vào sẽ mở lúc 7:55 và đóng lúc 8:10 sáng để học sinh vào trường, và cổng
sẽ được khóa cho đến khi tan học lúc 2:30 chiều (1:40 chiều Thứ Tư). Khuôn viên đóng cửa
không có nghĩa là bạn không được chào đón tại Trường Tiểu học Anthony. Vui lòng liên hệ với
văn phòng trường để biết thông tin về việc tham quan khu học xá. Xin lưu ý, do đại dịch Covid19, tất cả du khách phải được tiêm phòng và đeo khẩu trang. Ngoài ra, tất cả các du khách đều phải
đeo huy hiệu của khách. Điều này sẽ cho phép giáo viên và nhân viên của chúng tôi giám sát chặt
chẽ hơn ai sẽ đến và đi. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi giữ an toàn cho con bạn!
Thuốc uống ở trường:

Nếu con bạn được yêu cầu uống thuốc ở trường, thì đơn thuốc, có chữ ký của bác sĩ
của con bạn, phải được lưu trong văn phòng y tế. Một biểu mẫu mới phải được hoàn
thành mỗi năm.
Thông tin hàng năm

Xác nhận Dữ liệu & Biểu mẫu Sinh viên:
Đối với tất cả học sinh trở về, vui lòng đăng nhập vào Cổng thông tin phụ huynh và hoàn tất quá
trình xác nhận dữ liệu trực tuyến bằng cách cập nhật các biểu mẫu Thông tin và Khẩn cấp dành cho
Học sinh được yêu cầu. Điều cực kỳ quan trọng là mỗi học sinh phải cập nhật các biểu mẫu khẩn cấp.
Các mẫu đơn này được sử dụng bởi văn phòng trong trường hợp ốm đau hoặc khẩn cấp. Đối với học
sinh mới đến học khu hoặc nếu bạn chưa đăng ký tài khoản Cổng thông tin dành cho Phụ huynh, vui
lòng liên hệ với văn phòng trường để được hỗ trợ theo số (714) 663-6104.
Hãy nhớ cập nhật cho văn phòng trong suốt năm học nếu bất kỳ thông tin nào trên thẻ khẩn cấp
của con bạn thay đổi. Chỉ những người có tên trong thẻ khẩn cấp mới có thể đến đón con bạn. Họ
phải cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh
Sổ tay của Trường Anthony:
Hãy hỗ trợ con bạn bằng cách xem lại và thảo luận về nội dung của cuốn sổ tay. Mục tiêu của chúng
tôi là tạo ra một môi trường an toàn cho TẤT CẢ học sinh tại Trường Tiểu Học Anthony. Anthony
School Handbook sẽ được thảo luận với học sinh trong tuần đầu tiên của năm học và có sẵn để phụ
huynh xem xét trên Cổng thông tin dành cho phụ huynh. Vui lòng thảo luận về Sổ tay Trường học
Antony với con bạn.
Thông tin bữa trưa:
Một phần rất quan trọng để giúp con bạn thành công ở trường là đảm bảo rằng trẻ có bữa sáng và
bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Bữa sáng và bữa trưa được miễn phí cho tất cả học
sinh trong năm nay nhờ một khoản trợ cấp của Tiểu bang. Xin lưu ý rằng bữa sáng được phục vụ
hàng ngày từ 7: 40-8: 00 sáng
Học sinh không muốn ăn bữa trưa do trường cung cấp có thể mang bữa trưa từ nhà. Phụ huynh
muốn trả trẻ ăn trưa phải đến văn phòng. Vui lòng viết rõ tên của con bạn vào bữa trưa của trẻ
và báo cho trẻ biết để lấy lại trước khi ăn trưa. Vui lòng trả bữa trưa trước 10:50 để đảm bảo con
bạn nhận được bữa trưa của mình .
Tổ chức giáo viên dành cho phụ huynh –PTO
Hãy trở thành một thành viên tích cực của PTO của chúng tôi. PTO là một nhóm phụ huynh giúp
cung cấp các chương trình và sự kiện đặc biệt cho con em của bạn, nhưng nó không thể hoạt động
nếu không có sự giúp đỡ của nhiều phụ huynh . Vui lòng xem lịch để biết ngày giờ cuộc
họp. Chúng tôi đang tin tưởng vào bạn!
Hội đồng điểm trường:
Trường của chúng tôi có hai ủy ban, trong đó phụ huynh được bầu có cơ hội làm việc với hiệu
trưởng, giáo viên và nhân viên nhà trường và cung cấp thông tin đầu vào về cách trường của
chúng tôi hoạt động. Các ủy ban sau đây liên quan đến việc viết, thực hiện và đánh giá kế hoạch
giáo dục của trường chúng tôi.
Hội đồng Trường có cơ hội phát triển ngân sách trường và kế hoạch của trường với sự cộng tác của các
nhân viên trong trường. Ít nhất hàng năm, hội đồng phải điều chỉnh và đề xuất kế hoạch, bao gồm cả đề
xuất chi tiêu của tất cả các quỹ được phân bổ cho trường.

Ủy ban Cố vấn Người học Anh ngữ (ELAC) hỗ trợ phụ huynh được thông báo về kế hoạch tổng
thể, các chương trình và dịch vụ của học khu dành cho người học Anh ngữ. Các cuộc họp ELAC
được mở cho công chúng và tất cả phụ huynh được khuyến khích tham dự. ELAC tư vấn cho
Hội đồng Trường (SSC), hiệu trưởng và nhân viên về các chủ đề liên quan đến người học tiếng
Anh.
Nếu bạn quan tâm đến việc phục vụ trong một trong hai hoặc cả hai ủy ban này, vui lòng liên hệ
với văn phòng trường qua điện thoại hoặc email trước Thứ Sáu, ngày 3 tháng Chín. Tôi hy vọng
nhiều bạn sẽ cân nhắc tham gia. Các ủy ban sẽ họp ba đến bốn lần một năm vào lúc 8:30 sáng
vào các ngày thứ Sáu.
KIỂM TRA CỜ THỨ SÁU:

Để đảm bảo sự an toàn cho tất cả học sinh, các buổi tập hợp Sàn Cờ Thứ Sáu của chúng tôi sẽ đóng cửa với
phụ huynh khi chúng tôi bắt đầu năm học. Chúng tôi luôn thích có cha mẹ của chúng tôi tham dự Friday Flag
Deck; tuy nhiên, với sự gia tăng các trường hợp Covid-19 trong cộng đồng, chúng tôi đang thực hiện các biện
pháp phòng ngừa an toàn bổ sung. Xin lưu ý rằng một khi tình hình được cải thiện, chúng tôi sẽ mở cửa trở lại
cho phụ huynh tham dự Sàn đấu Cờ Thứ Sáu của chúng tôi.
SỰ KIỆN SẮP TỚI:
25/8 - 6: 00-7: 00 tối Đêm tựu trường
9/3 - 8:30 sáng Cuộc họp PTO
9/6 - Kỳ nghỉ Lễ Lao động - Không có Trường học
BÁO CÁO TẦM NHÌN GGUSD:
"Chúng tôi cam kết chuẩn bị cho tất cả học sinh trở thành những công dân thành công và có trách
nhiệm, những người đóng góp và phát triển trong một xã hội đa dạng."
BÁO CÁO SỨ MỆNH CỦA GGUSD:
"Chúng tôi cam kết chuẩn bị cho tất cả học sinh trở thành những công dân thành công và có trách
nhiệm, những người đóng góp và phát triển trong một xã hội đa dạng."
BÁO CÁO SỨ MỆNH CỦA GGUSD:
"Để đảm bảo sự thành công của học sinh, chúng tôi sẽ cung cấp một trải nghiệm học tập nghiêm
túc và hỗ trợ nhằm thúc đẩy tất cả người học đáp ứng những kỳ vọng cao."
LỊCH HỌC 2021/2022:
Trong thời gian trường đóng cửa, giờ hành chính sẽ là 7: 30-4: 00 theo hẹn do số lượng nhân viên
có hạn. Vui lòng gọi (714) 663-6104 để được hỗ trợ.
TK / MẪU GIÁO QUA LỊCH HỌC LỚP SÁU:
Lịch trình giảng dạy của cấp lớp được đăng trên Quảng trường dành cho Phụ huynh.
SẮP RA MẮT TẠI TRƯỜNG ANTHONY:
9/3 - 8:30 Cuộc họp PTO
9/6 - Kỳ nghỉ Lễ Lao động - Không có Trường học

28/9 - Ngày hình ảnh
10/8 - Báo cáo tiến độ được gửi về trang chủ
10 / 25-29 - Tuần lễ ruy băng đỏ

