st . john vianney school

Ngày 26 tháng 8 năm

weekl
y
Cập nhật với SJV…
TUẦN TRÚNG…
Ngày 31 tháng 8 — Ngày Hình ảnh
Ngày 2 tháng 9 — Thánh lễ tại
trường 9:00 sáng
SỰ KIỆN SẮP TỚI...
T6 Ngày 3 tháng 9 -Không có
trường học

Tình nguyện viên Thư viện Cần thiết!
Bạn yêu sách? Thư viện SJV đang tìm kiếm tình nguyện viên! Đây là một cơ
hội tuyệt vời để chia sẻ niềm yêu thích đọc sách của bạn với học sinh của
chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp học sinh
kiểm tra sách vào Thứ Năm và Thứ Sáu! Không cần kinh nghiệm; Đào tạo
được cung cấp. Nếu bạn muốn giúp đỡ, vui lòng liên hệ với Kris Tessmer tại

ktessmer@stjohnvianney.net

Thứ hai. Ngày 6 tháng 9 -Không có
trường học
-Ngày lao động
XIN LƯU Ý — SỐ XE MỚI
TRONG NĂM NAY!
Chúng tôi đang thử Đăng ký Genius để có một số cơ hội tình nguyện
của chúng tôi. Kiểm tra nó tại liên
kết sau:

https://bit.ly/SJV2021Volunteers

Sự tham dự
Ồ! Mọi người đang làm
tuyệt vời cho đến nay
Nhắc nhở: Bạn có thể gọi số 5327001hoặc gửi email đến mdurkee@stjohnvianney.net
khi con bạn phải nghỉ học. Vui lòng thực
hiện việc này trước 10 giờ sáng.
Vui lòng để lại tên, tên sinh viên, ngày
tháng và lý do
cho sự vắng mặt.

XIN CHÚC MỪNG đến Tâm
Thiện vì đã giành chiến thắng trong

Ngày hình ảnh

cuộc thi đoán đậu phộng của trò chơi Đưa
tôi đi chơi bóng tại nhà mở. Anh đã giành
được 4 vé tham dự trò chơi Whitecaps vào
ngày 12 tháng 9.

Nếu bạn muốn tham gia với
chúng tôi, vui lòng gửi đơn
đặt hàng và tiền của bạn
không muộn hơn ngày 1
tháng 9. Hình thức và tiền

Ngày 31 tháng 8

Hãy chắc chắn rằng biểu mẫu của
bạn ở trong hoặc trước ngày chụp

CẢM ƠN ĐÃ QUAY LẠI TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC NHANH CHÓNG.
NẾU BẠN CHƯA QUAY LẠI CÁC HÌNH THỨC CỦA MÌNH, VUI LÒNG GỬI CÀNG SỚM CÀNG TỐT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GIÚP ĐỠ

At St. John Vianney Catholic School, we educate compassionate,
knowledgeable students to follow the path of Jesus Christ.

Self-Control
Honesty
Inspire
Never Quit
Exemplify Christ

TỪ HIỆU TRƯỞNG
Những Ngày Đầu Tiên - được chào đón trở lại với cộng đồng và thói quen quen thuộc - và rất nhiều phấn khích khi được
trở lại cùng nhau. Thánh lễ đầu tiên của chúng tôi cùng
nhau trong nhà thờ là những gì chúng tôi cần. Đây là clip
của một trong những bài hát.
https://www.icloud.com/photos/#0Q2Swl7crD7Dnqjl7pOEuDXyg

Chủ đề của chúng tôi cho năm nay, "To The
Heights" được truyền cảm hứng bởi một diễn giả tại

giáo phận của chúng tôi chào mừng các giảng viên và
nhân viên. Tại SJV, chủ đề đó sẽ là một phần trong các
cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng tôi và tất cả những
gì chúng tôi làm để giúp học sinh trả lời lời kêu gọi nên
thánh trong công việc hàng ngày của họ. Thông điệp mà
chúng ta đang chia sẻ là tất cả chúng ta đều được Chúa
kêu gọi để đón nhận những món quà của chúng ta và sử
dụng những món quà đó để thay đổi thế giới. Chúng ta có
thể làm việc thánh thiện hàng ngày. Diễn giả của chúng
tôi, Mari Pablo, nói, “Tất cả những gì thế giới cần ở bạn là trở thành bạn. Thế giới cần bạn nhận ra Thiên Chúa đã tạo ra
bạn để trở thành ai, để nhận những món quà của bạn và chia sẻ chúng với mọi người ”và Mari đã xây dựng thông điệp
của mình dựa trên thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô,“ Trở thành thánh không phải là đặc ân dành cho một số ít,
nhưng một ơn gọi cho tất cả mọi người. ” Chúng tôi rất vui khi được truyền bá thông điệp đó tại SJV và đặt tầm nhìn của
chúng tôi về việc trở nên gần gũi hơn với Chúa trong tất cả những gì chúng tôi làm.

TIN TỨC
Nhận thức về nhiệt độ- Chúng tôi rất biết ơn vì SJV có máy lạnh và không mong muốn phải đóng cửa trường học do
nhiệt độ ngoài trời. Tuy nhiên, chúng tôi luôn theo dõi trong giờ giải lao để đảm bảo học sinh luôn đủ nước. Cảm ơn tất
cả mọi người vì đã gửi những chai nước được đánh dấu cùng các con của bạn hàng ngày.

Dịch vụ Tư vấn có sẵn tại SJV trong ngày học - Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ sức khỏe
tinh thần và sức khỏe của học sinh bằng cách cung cấp các dịch vụ tư vấn cho
học sinh thông qua Trung tâm Quy trình Cuộc sống Franciscan. Cố vấn của chúng
tôi, Kristin Lothschutz, MA, LLPC, sẽ có mặt tại SJV hàng tuần và luôn sẵn sàng
để kiểm tra với học sinh và đưa ra lời khuyên để giúp học sinh đối phó với nhiều
yếu tố căng thẳng trong cuộc sống. Sử dụng trò chuyện và chơi, sự hỗ trợ này
được cung cấp trong ngày học với sự gián đoạn tối thiểu đối với việc học trên lớp.
Nhấp vào các liên kết này để biết thêm thông tin và phiếu cấp phép. Chúng tôi sẽ
đảm bảo học viên của bạn được giới thiệu với Kristin và chúng tôi sẽ sắp xếp lịch
để gặp gỡ. Có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ trực tiếp với Kristin Lothschutz
hoặc Linda Olejnik bất cứ lúc nào.

LỜI NHẮC
Đưa và đón học sinh - Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong khi chúng tôi khắc phục sự cố không mong muốn. Đây là
một Video tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=S3f4YXqRsTI) bạn có thể chia sẻ với bất kỳ ai dự định đưa
hoặc đón con của bạn.
Tình nguyện - Chúng tôi cần bạn! Vui lòng đăng ký ít nhất ba cơ hội tình nguyện cho mỗi gia đình mỗi quý. Ông bà và gia
đình / bạn bè khác được chào đón! Điều này giúp chúng tôi tránh phải trả thêm chi phí và phù hợp với chính sách của
chúng tôi yêu cầu 15 giờ làm việc tình nguyện cho mỗi gia đình mỗi năm. Nếu bạn không thể làm tình nguyện viên và
muốn quyên góp vào quỹ trợ giúp hàng ngày của chúng tôi để chúng tôi có thể thuê nhân viên trang trải các nhiệm vụ
giải lao và ăn trưa, vui lòng gửi email cho Cathy Burgess. cburgess@stjohnvianney.net
Hãy tham gia với chúng tôi để tham dự Thánh lễ của trường vào các ngày Thứ Năm lúc 9 giờ sáng. Tất cả học sinh
được yêu cầu đeo khẩu trang khi tham dự Thánh lễ và các buổi nhóm trong nhà của toàn trường, và tất cả những học
sinh khác có mặt đều được khuyến khích làm như vậy.

