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Bộ sưu tập thiết bị 

Chromebook và iPad sẽ được thu từ sinh viên vào Thứ 
Ba. Ngày 1 tháng 6 và Thứ Tư Ngày 2 tháng 6. Hãy 

chắc chắn đưa học sinh của bạn đến trường với thiết bị 
và bộ sạc của chúng vào những ngày đó. Chúng tôi 

đang tìm một vài phụ huynh để hỗ trợ việc đăng ký. Nếu bạn muốn 
giúp đỡ, vui lòng liên hệ với Bà Quint tại jquint@stjohnvianney.net. 

Tìm thông tin chi tiết cụ thể hơn trong SJV Weekly của tuần tới. 

Cập nhật với SJV… 

TUẦN TRÚNG… 

Fri. May 21 -Field Day/Color 
  Challenge Day 

Wed. May 26 -9:00am Mass in 
  the Grotto 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

Mon. May 31 -Memorial Day
   No School 

Thurs. Jun. 3 -8th Grade        
  Graduation Mass 

Fri. Jun. 4  -Last Day of 
  School—1/2 Day 

  -9:00am Mass 

  -11:30 Dismissal 

Sat. Jun. 5 -Summer 
   Vacation Begins! 

Wed. Aug. 25 First Day of School
  2021-2022 

Xổ số đấu giá 
Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng của 
chúng tôi trong Phiên đấu giá 2021: Tăng trưởng tại 

SJV Raffle! 
● 1st Prize $2000—Linda Salah 
● 2nd Prize $1000—Missy Stobierski 
● 3rd Prize $500—Aimee Friar 

Early Bird Raffles  
● April 16—Sophie N.  ● April 23—Mysliwiec family 
● April 30—Tran family  ● May 7—Mysliwiec family 
● May 14—Jayden T. 

Thử thách màu sắc & Ngày thực địa! 

Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức Ngày Thử thách 
Màu sắc vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 vào ngày mai! 
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một số tình nguyện viên 

để giúp đỡ trong ngày. Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY. 

H & S đã lên kế hoạch cho các hoạt động vui vẻ và an toàn cùng với 
bữa trưa xúc xích và sự trở lại của xe tải Kona Ice! Xin vui lòng cho 
học sinh của bạn mặc quần áo phù hợp với thời tiết, bao gồm cả Áo 

sơ mi Thử thách Màu sắc của chúng. Khuyến khích đội mũ, áo chống 
nắng, giày thể dục. Mặc dù chúng tôi sẽ tận hưởng ngày này một cách 

trọn vẹn nhất, nhưng chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi trong 
năm nay để phù hợp với các giao thức Covid và phân bổ xã hội. 

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi sau đó, để giúp chúng tôi lập 
kế hoạch tốt hơn cho năm tới. Phản hồi này có thể được gửi qua 

email đến ericarosscantu@gmail.com. 

Kỷ yếu đang ở! 

Kỷ yếu đã được in và sẽ được trao vào ngày mai sau 
ngày màu. Nếu học sinh của bạn không đặt hàng 
trước, chúng tôi sẽ có sẵn một vài cuốn kỷ yếu bổ 

sung để mua tại văn phòng với chi phí $ 20,00. 

Bộ%20sưu%20tập%20thiết%20bị
https://www.signupgenius.com/go/70a0c49aea92ba7fc1-volunteers
mailto:ericarosscantu@gmail.com


Tình nguyện viên cần thiết 

Thiên tài Đăng ký của chúng tôi đã được cập nhật và chúng tôi có thể sử dụng sự trợ giúp 
của bạn! Đưa đón, đón khách, Kiểm tra tạm thời và Dọn dẹp là tất cả những cách thú vị và 
dễ dàng để giúp cả sinh viên và nhân viên của chúng tôi tại SJV. Vui lòng đăng ký thay đổi 

trên Sign-up Genius. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! 

SJV Scrip News 

The last Thursday Scrip will be open for this school year is June 3 from 3:00-4:00 pm. To 
align with the Mass schedule beginning Sunday, May 30th, Scrip will return to being open 

from 9:30-10:30 am on Sundays. We will be closed on Sunday, July 4th. 

SJV Scrip families earned of $6,000 in Scrip credits in the first four months of 2021. These 
credits were used for SJV School and Catholic Central tuition, SJV Preschool and        

Childcare, and funding for SJV Foundation Tuition Assistance. 

In four months, our top families earned over $400 in Scrip credits. How did they do it? By consistently using Scrip 
for everyday purchases and getting some help from family and friends. Scrip is a great way for grandparents,   

Godparents, aunts and uncles to help with the cost of Catholic education. SJV Scrip is available to all parishioners. 
If you don’t have children or they are grown, please consider adopting a current SJV School or Catholic Central 
family or designate your Scrip credits to the SJV Foundation Tuition Assistance Fund. If your children are too 

young for school, start using Scrip now and save your credits as a future family. 

Scrip is easy to use; you simply pay for your purchases with a gift card instead of using case, debit, or credit 
cards. Use Scrip to buy groceries, gas, restaurant, movies, retail stores, travel, and more! Scrip has hundreds of 
merchants to choose from and many rebates of 5% or more. Some Rebates are 10% or more! Presto Pay, Scrip 

Reloads, and Scrip Now make it even more convenient.  

Interested in learning more? Please stop by the Scrip office (in the hallway behind the church) on Sundays from 
9:00—10:00 am, Thursdays from 3:00-4:00 pm, or call Vicki at 261-4122. Scrip cards make great gifts for Father’s 

Day and Graduation! See how much your family can earn over the summer by using Scrip! 

Tin tức Công giáo Tây 

Bổ sung Trại hè WC mới — Học sinh lớp 7 và lớp 8 đang tăng sức mạnh và thể trạng trong mùa hè 

Các học sinh lớp 7 và 8 đang lên có cơ hội tập luyện trong mùa hè với huấn luyện viên sức mạnh 
của chúng tôi. Nếu con bạn có thể quan tâm đến việc học những kiến thức cơ bản về rèn luyện sức 
mạnh và những gì sẽ được cung cấp và mong đợi tại West Catholic, không có thời điểm nào tốt hơn 

để học hơn bây giờ. Đăng ký tại đây! 

West Catholic Golf Outing - West Catholic Golf Outing đã trở lại và chúng tôi mời bạn tham gia vào cuộc vui vào ngày 
4 tháng 6 tại Western Greens Buổi gây quỹ này hỗ trợ trực tiếp cho WC Athletics. Đây là một ngày vui chơi gôn, giải 
thưởng và tình bạn giữa các thành viên cộng đồng Công giáo Tây phương! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng 

liên hệ với Sue Armstrong theo địa chỉ suearmstrong@grwestcatholic.org. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó! 

Đơn đăng ký đi chơi gôn Mẫu đơn tài trợ đi chơi gôn 

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 

trên lề đường cho nữ, 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 

Đối với các môn thể thao của Hiệp hội Công giáo (bóng đá, chạy việt dã, cổ vũ bên lề và bóng đá cờ), chúng tôi 
đã tạo tờ rơi đăng ký cung cấp một số thông tin bổ sung và chi tiết về cách hoạt động của các chương trình. 

Những tờ rơi được đính kèm. 

Và cuối cùng, chúng tôi yêu cầu mỗi học sinh phải có một mẫu đơn xác nhận khám sức khỏe cập nhật từ bác sĩ 
của họ trong hồ sơ tại trường. Xin lưu ý rằng IHM sẽ tổ chức các buổi tập thể dục thể thao đi bộ vào Thứ Hai tới, 

ngày 24 tháng 5. Đính kèm là một tờ rơi cung cấp thêm thông tin nếu bạn quan tâm. 

https://www.signupgenius.com/go/30e0b4fadab2fa3f85-sjvvolunteers
https://register.ryzer.com/camp.cfm?sport=4&id=192528
https://docs.google.com/document/d/18YS7tIydKpDJFv49086dL-4WePyzk2ykoSmffc_tgZw/edit
https://docs.google.com/document/d/1G4YEV_w-2ITojYeIDnmfvuO62ihUyQIioDjXhIEYlMc/edit
https://go.teamsnap.com/forms/267755
https://go.teamsnap.com/forms/268572


Kính gửi các bậc cha mẹ và gia đình, 

Chúng tôi có nhiều lý do để ăn mừng trong tuần này! Chúng tôi đang kỷ niệm các sinh viên tốt nghiệp của 
mình bằng cách trang trí bãi cỏ của họ với những dấu hiệu nói với cả thế giới rằng “Chúng tôi yêu các học 
sinh lớp 8 của chúng tôi”. Rất cảm ơn các thầy cô giáo của chúng tôi, những người đã tận hưởng những 
chuyến đi và chia sẻ những kỷ niệm này với những sinh viên sắp tốt nghiệp của chúng tôi. Lễ tốt nghiệp năm 
nay sẽ diễn ra vào ngày 3/6. 

Chúng tôi cũng đã có Thánh lễ tại hang động trong tuần này và thời tiết rất thuận lợi (và công nghệ cũng vậy 
đối với những người xem qua Facebook livestream.) Rất cám ơn tất cả mọi người đã tình nguyện, quyên 
góp, cầu nguyện và ủng hộ Đấu giá 2021: Phát triển tại SJV! Sự kiện đã thành công rực rỡ, vượt qua mục 
tiêu của chúng tôi và quy tụ ít nhất một số người trong chúng tôi trực tiếp, khá nhiều người trong số chúng 
tôi trực tuyến và tất cả chúng tôi với tinh thần ủng hộ quỹ công nghệ, các chương trình học thuật và hỗ trợ 
học phí rất cần thiết của chúng tôi . Các tuyên bố và lời cảm ơn đang được xử lý trong tuần này và thông tin 
chi tiết sẽ được công bố. Trong khi chờ đợi, tất cả chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn - ủy ban đấu giá và các 
tình nguyện viên, giáo viên và nhân viên của chúng tôi, học sinh của chúng tôi và tất cả mọi người ở đây tại 
SJV vô cùng cảm kích trước sự hào phóng và hỗ trợ không ngừng của các bạn. 

Điểm số MAPS mùa xuân của chúng tôi một lần nữa chứng minh cho nỗ lực, sự cống hiến và sự bền bỉ của 
học sinh và nhân viên của chúng tôi và chứng minh những gì chúng tôi biết về nền giáo dục SJV - rằng ngay 
cả một đại dịch cũng không thể giữ chân học sinh của chúng tôi. Một lần nữa, học sinh của chúng tôi vượt 
qua mức trung bình của giáo phận và quốc gia trong 24/25 bài kiểm tra và kết quả của chúng tôi phản ánh 
kết quả của những năm trước. Vượt lên trên những thách thức và làm việc với những thay đổi cần thiết 
trong năm nay đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn về nhiều mặt. Vì điều đó, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều vui 
mừng khi thấy sự tiến bộ trong việc trở lại trạng thái “bình thường”, và sự xuất sắc trong học tập và tận dụng 
tối đa những món quà Chúa ban vẫn là điều “bình thường” của chúng ta kể cả trong năm nay. 

Chúng tôi đang mong chờ một Thử thách màu sắc thú vị vào ngày mai và tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời! 
Hãy nhớ xem trang Facebook của chúng tôi để biết hình ảnh các gia đình, giáo viên và nhân viên đang tận 
hưởng một cuộc thi thân thiện nào đó, bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời và vui vẻ cùng nhau. 

Bạn có biết một gia đình đang tìm kiếm trải nghiệm giáo dục tốt hơn cho con cái của họ không? Chia sẻ tin 
tốt này! Chúng tôi đang lưu diễn các gia đình và nhận ghi danh ở tất cả các lớp. 

Biết ơn vì sự hợp tác của chúng tôi, 

Linda Olejnik, Hiệu trưởng 

 

Chúng tôi yêu mến và chúc mừng sinh viên tốt nghiệp SJV của chúng tôi! Chúng tôi rất tự 
hào về cách bạn TỎA SÁNG! # SJVClassof2021 #Lawnsignsareourlovelanguage 

#SJVSHINES 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/120xv0rH6B87yUrHAqcgNjZ1IOuS2MkhZz9eza5xNrAA/edit#gid=0

