Ngày 3 tháng 6 năm 2021

st . john vianney school

weekl
y

Cập nhật với SJV…
TUẦN TRÚNG…
Thurs. Jun. 3

-8th Grade
Graduation Mass

Fri. Jun. 4

-Last Day of
School—1/2 Day
-10:40am Blessing
for Mrs. DeWitt &
Mrs. Hogan
-11:00am Mass in
the Grotto
-11:45 Dismissal

SỰ KIỆN SẮP TỚI
Mon. Aug. 23

-2021-2022
Open House

Wed. Aug. 25

First Day of School
2021-2022

Self-Control
Honesty
Inspire
Never Quit
Exemplify Christ
Tại Trường Công giáo St.
John Vianney, các học sinh
được giáo dục để có lòng
nhân ái và sự hiểu biết để
bước theo Chúa Giêsu Kitô.

Kính gửi quý phụ huynh và gia đình,
Với cảm giác buồn vui lẫn lộn khi tôi sẽ rời SJV, sau
khi nhận một vị trí tại Trung tâm Công giáo. Tôi thực
sự yêu thích quãng thời gian của mình tại SJV vì
các học sinh và nhân viên của chúng tôi thực sự
làm TỎA SÁNG. Các con của bạn đã mang lại nụ
cười trên khuôn mặt tôi mỗi ngày và là một niềm vui. Tuy nhiên,
điều này không phải là tạm biệt vì con trai tôi sẽ học lớp 8 vào
năm sau và tôi dự định sẽ giữ liên lạc. Tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại
một số học sinh của chúng tôi trong những năm tới khi họ chuyển
đến từ SJV. Tôi cầu chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất.
Với tình yêu, Jen Quint

Xin chúc mừng Gen Cook, một trong
những người chiến thắng giải thưởng
CCNext Scholar! Giải thưởng Học giả
CCNEXT được trao cho 10 học sinh lớp 9
sắp vào Catholic Central có kết quả cao
nhất trong bài kiểm tra PSAT 8/9. Mỗi học
sinh đã giành được học bổng $ 2,000.00
được trao cho năm học lớp 9 của mình.
Xin chúc mừng Gen!

Xin chúc mừng Valentina Rubio
Hạng SJV năm 2017
Người phụ nữ của năm tại Trung tâm Công
giáo!
Ngày cuối cùng của trường
Thánh lễ ngày tựu trường cuối cùng của chúng tôi
sẽ được tổ chức vào lúc 11:00 sáng trong hang
động. Trước Thánh lễ, lúc 10:40 sáng, chúng ta sẽ
vinh danh bà DeWitt sẽ nghỉ hưu năm nay và bà Hogan đã nghỉ hưu năm ngoái. Sau Thánh lễ, chúng tôi
sẽ gửi lời chúc lành đến các giáo viên và nhân viên
đã nghỉ hưu hoặc sắp rời SJV trong năm nay. Học sinh sẽ trở lại
lớp học của mình sau Thánh lễ để thu dọn đồ đạc và sẽ được trả
tự do theo thủ tục tan học thông thường của chúng tôi vào khoảng
11:45 sáng.

Danh sách cung cấp cho trường học
Danh sách cung cấp của trường đã được cập nhật cho năm học 2021-2022. Vui lòng
xem các trang đính kèm hoặc kiểm tra trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin thẻ báo cáo
Học sinh từ lớp K-3 sẽ nhận được một bản sao giấy của học bạ sẽ được gửi về nhà vào ngày
cuối cùng của năm học. Học sinh từ lớp 4-8 sẽ không nhận được bản sao giấy của học bạ,
nhưng có thể in bản sao từ Infinite Campus. Nếu bạn cần trợ giúp để truy cập tài khoản của
mình trong Infinite Campus, vui lòng liên hệ với Bà Quint tại jquint@stjohnvianney.net.

Box Tops for Education
Kiếm tiền dễ dàng cho SJV qua Box Top trong mùa hè này!
Mã trường SJV 166007
https://www.youtube.com/watch?v=Hh94b2BvFK4
Đăng ký cho các môn thể thao mùa thu hiện đã được mở
Đăng ký cho các môn thể thao mùa thu năm 2021 của GRACEAC hiện đã được mở! Các môn
thể thao sau đây được cung cấp cho học sinh lớp 5-8 vào mùa thu: Bóng chuyền nữ, Trò cổ vũ
nữ bên lề, Bóng đá nam, Bóng đá nam, Nam & nữ Cross Country
Đăng ký các môn thể thao lớp 5-8 có thể điền tại đường dẫn sau:
https://go.teamsnap.com/forms/267755
Chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động cổ vũ bóng
đá bên cờ cho nam sinh lớp 3/4 và nữ sinh bên lề vào mùa thu này sau khi khởi động thành công hai chương
trình vào mùa thu năm ngoái. Chi phí để đăng ký là $ 95,00 cho mỗi vận động viên. Đăng ký các môn thể thao lớp
3/4 có thể điền tại link sau: https://go.teamsnap.com/forms/268572
Tin tức về SJV Scrip
Scrip Thứ Năm cuối cùng sẽ mở cửa cho năm học này là ngày 3 tháng 6 từ 3: 00-4: 00 chiều.
Để phù hợp với lịch trình Thánh lễ bắt đầu từ Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5, Scrip sẽ trở lại mở
cửa từ 9: 30-10: 30 sáng Chủ Nhật. Chúng tôi sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng Bảy.
Các gia đình SJV Scrip đã kiếm được 6.000 đô la trong các khoản tín dụng Scrip trong bốn
tháng đầu năm 2021. Các khoản tín dụng này được sử dụng cho học phí của Trường SJV và
Trung tâm Công giáo, Trường Mầm non và Chăm sóc trẻ em của SJV, và tài trợ cho Hỗ trợ Học phí của Quỹ SJV.
Trong bốn tháng, các gia đình hàng đầu của chúng tôi đã kiếm được hơn $ 400 tín dụng Scrip. Họ đã làm điều đó
như thế nào? Bằng cách thường xuyên sử dụng Scrip cho các giao dịch mua hàng ngày và nhận được sự trợ
giúp từ gia đình và bạn bè. Scrip là một cách tuyệt vời để ông bà, cha mẹ đỡ đầu, cô dì và chú bác giúp đỡ về chi
phí giáo dục Công giáo. SJV Scrip có sẵn cho tất cả giáo dân. Nếu bạn không có con hoặc chúng đã lớn, vui lòng
cân nhắc việc nhận một Trường SJV hiện tại hoặc gia đình Trung tâm Công giáo hoặc chỉ định các khoản tín
dụng Scrip của bạn cho Quỹ Hỗ trợ Học phí của Quỹ SJV. Nếu con bạn còn quá nhỏ để đi học, hãy bắt đầu sử
dụng Scrip ngay bây giờ và tiết kiệm các khoản tín dụng của bạn như một gia đình tương lai.
Scrip rất dễ sử dụng; bạn chỉ cần thanh toán cho các giao dịch mua của mình bằng thẻ quà tặng thay vì sử dụng
thẻ case, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Sử dụng Scrip để mua hàng tạp hóa, gas, nhà hàng, phim ảnh, cửa hàng
bán lẻ, du lịch và hơn thế nữa! Scrip có hàng trăm thương gia để lựa chọn và nhiều khoản giảm giá từ 5% trở lên.
Một số khoản giảm giá từ 10% trở lên! Presto Pay, Scrip Reloads và Scrip Now làm cho việc này trở nên thuận
tiện hơn nữa.
Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Vui lòng ghé qua văn phòng Scrip (ở hành lang phía sau nhà thờ) vào các
ngày Chủ Nhật từ 9: 00-10: 00 sáng, các ngày Thứ Năm từ 3:00-4:00 chiều, hoặc gọi cho Vicki theo số 261-4122.
Thẻ Scrip làm quà tặng tuyệt vời cho Ngày của Cha và Lễ Tốt nghiệp! Xem gia đình bạn có thể kiếm được bao
nhiêu trong mùa hè bằng cách sử dụng Scrip!

