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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. 

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. Mật 

mã phải được xóa và các thiết bị sẽ được sạc đầy cho các lớp học 
kỹ thuật vào thứ Ba. Các thiết bị sẽ được thu thập sau lớp học đó. 
Chúng tôi đang tìm một vài phụ huynh để hỗ trợ việc nhận phòng. 

Nếu bạn muốn giúp đỡ, vui lòng liên hệ với Bà Quint. 

Cập nhật với SJV… 

TUẦN TRÚNG ... 

Mon. May 31 -Memorial Day
   No School 

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 

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 
chúc phúc cho bà DeWitt sẽ nghỉ hưu năm nay và 
bà Hogan đã nghỉ hưu năm ngoái. 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. 

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. Vui lòng xem trang đính kèm để biết hướng dẫn 
về cách truy cập vào thẻ báo cáo này. 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. 

Kỷ yếu đang ở! 

Chúng tôi có một số lượng hạn chế các cuốn kỷ 
yếu có sẵn trong văn phòng. Chi phí là $ 20,00. Vui 
lòng gặp Mrs. Quint nếu bạn muốn mua một chiếc. 

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. 

mailto:jquint@stjohnvianney.net
https://stjohnvianney.net/school/important-documents-and-forms/


Đào tạo máy chủ Altar 

Cha John sẽ cung cấp khóa đào tạo về máy chủ bàn thờ cho học sinh từ lớp 4-8. Khóa đào 
tạo sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 1 tháng Sáu lúc 9:00 sáng tại nhà thờ. Phụ huynh của 

học sinh quan tâm nên liên hệ với giáo viên của con họ. 

SJV 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 một số 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 trong 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! 

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 

Tin tức về nhà và trường học 

Gặp gỡ các nhân viên gia đình và trường học giai đoạn 2021-2022 của bạn 

Chủ tịch: Erica Cantu — Tôi có 2 đứa con ở SJV, Airiana học lớp 7 và Xavier lên lớp 
3. Tôi là Tổng Giám đốc của New Holland Brewing ở Hà Lan và là một nhà lãnh đạo 
của Cub Scout Den. Tôi đã là VP của Home & School trong 2 năm qua. Chúng tôi đã 
cố gắng để trở nên vui vẻ và hấp dẫn với Covid, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ trở lại bình thường và một số hoạt 
động MỚI trong năm tới. 

Phó chủ tịch: Jess Carlson — Hiện có 3 học sinh tại SJV: lớp 5, lớp 1 và mầm non. Jess từng là thư ký cho 
H&S vào năm ngoái. 

Thư ký: Amy Ayotte — Tôi là Mẹ của Jake Ayotte và Labradoodle Shamus của chúng tôi. Chồng tôi Greg và tôi 
đều làm việc trong ngành Hàng tiêu dùng đóng gói tại Grand Rapids, nơi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi thích đi 
chơi tại ngôi nhà của chúng tôi ở phía bắc trên Hồ Big Star vào mùa hè và tận hưởng mùa thu ở MI xem Jake 
chơi thể thao. Tôi mong muốn được giúp đỡ Nhà và Trường học trong năm tới để có một năm tuyệt vời nữa tại 
SJV. 

Thủ quỹ: Deanna Chwalek — Tôi hiện có ba đứa trẻ theo học tại St. John Vianney vào lớp 5, lớp 3 và lớp 1. Tôi 
cũng có hai sinh viên tốt nghiệp SJV hiện đang theo học tại Trung tâm Công giáo. Mong muốn làm thủ quỹ cho 
năm học 2021/2022. Tôi làm việc trong dịch vụ kế toán tại một công ty CPA địa phương và sống ở Wyoming. 

LƯU NGÀY 23 tháng 8 Open House Tailgate do H&S tài trợ! 

https://go.teamsnap.com/forms/267755
https://go.teamsnap.com/forms/268572


Kính gửi các bậc cha mẹ và gia đình, 

 Thử thách Màu sắc tuần trước là một cách cực kỳ thú vị để bắt đầu năm mới! Cảm ơn Home and 
School đã tổ chức và tài trợ cho lễ kỷ niệm này, và cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ vào thứ Sáu và 
tất cả những người đã ủng hộ các hoạt động và hoạt động gây quỹ của Home and School trong cả năm. 
Chúng tôi đặc biệt biết ơn các sĩ quan của chúng tôi, Cindy Lyons, Michelle Bury, Jessica Carlson và Erica 
Cantu, những người đã dẫn dắt chương trình này với lòng dũng cảm và sự sáng tạo thông qua rất nhiều 
thay đổi trong năm nay, những người đã giúp cho học sinh của chúng tôi thấy họ được yêu mến và hỗ trợ, 
và người đã chứng minh Tinh thần có thể làm được của SJV - ngay cả khi trải qua đại dịch. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn các cán bộ của chúng tôi, những người sẽ rời bỏ năm nay và những người đang tiếp tục 
bước vào và chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng nhau trong năm tới để tiếp tục phát triển Nhà và 
Trường cũng như công việc tốt mà nhóm quan trọng này đã làm tại SJV. 

  Khi chuẩn bị cho cuối năm với những lễ kỷ niệm, các hoạt động trong lớp và các kỳ thi như thường 
lệ, chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những lời chúc tốt đẹp nhất đến những giáo viên và nhân 
viên đang chuyển từ SJV để có những bước tiến tiếp theo trong hành trình của họ . 

  Amy DeWitt sẽ nghỉ hưu sau 22 năm làm việc tại đây với tư cách là giáo viên Mẫu giáo. Bà DeWitt đã 
dạy cho nhiều thế hệ học sinh lòng yêu mến Chúa Giê-su, niềm vui đọc sách và niềm yêu thích học tập. Cô 
cũng đã giảng dạy cùng với nhiều giáo viên và nhân viên, những người đã tìm thấy sứ mệnh rõ ràng của 
mình, tình yêu dành cho học sinh của mình và sự tận tụy để thiên chức giảng dạy trở thành nguồn cảm hứng 
và nguồn sức mạnh. 

  Annette Dinsmore đang chuyển sang dạy mầm non cho học sinh trong khu vực của chúng tôi, những 
người sẽ được hưởng lợi từ sự đầu tư thực sự và sâu sắc của cô vào học sinh, kinh nghiệm phong phú của 
cô trong việc giảng dạy những người học đa dạng và khả năng của cô trong việc dạy học sinh mà tiếng Anh 
là ngôn ngữ thứ hai. Chúng tôi sẽ nhớ tinh thần hào phóng của cô ấy và tình yêu của cô ấy với đức tin của 
chúng tôi mà cô ấy chia sẻ rất cởi mở với học sinh của mình và tất cả chúng tôi. 

  Sean Briggs, giáo viên Khoa học xã hội cấp hai cũng đang tiếp tục - và chuyển về phía Tây - để tham 
gia cùng vợ khi cô ấy theo đuổi nội trú y tế của mình ở Oregon. Chúng tôi đánh giá cao khả năng kết nối với 
học sinh, tình yêu lịch sử và trí tuệ thông minh của anh ấy, và chúng tôi chúc anh ấy có một hành trình an 
toàn và chuyển tiếp suôn sẻ tới bờ biển phía Tây. 

  Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Lisa Lee, Giám đốc Mầm non / Chăm sóc Trẻ em, vì sự lãnh đạo, sự 
tận tâm và tình yêu thương dồi dào của bà dành cho con cái và gia đình của chúng tôi. Sau khi phục vụ ân 
cần trong vai trò hành chính trong một số năm, Lisa đang trở lại lớp học để dạy mầm non trong một lĩnh vực 
mà tinh thần tích cực, sự sáng tạo và kinh nghiệm của cô ấy trong việc tiếp cận những người học đa dạng 
sẽ nâng cao cuộc sống của các học sinh nhỏ tuổi trong khu vực của chúng tôi. 

  Những giáo viên và nhân viên này đã làm giàu cho SJV theo nhiều cách, và chính bằng tình yêu 
thương và lòng biết ơn, chúng tôi xin chúc phúc cho họ và gia đình khi họ bước tiếp. Chúng tôi sẽ tôn vinh 
sự nghỉ hưu của bà Amy DeWitt và bà Beth Hogan theo cách đặc biệt trước Thánh lễ cuối cùng của trường, 
hy vọng là ở Grotto, lúc 10:40 sáng, Thánh lễ bắt đầu lúc 11:00 sáng. Sau Thánh lễ, chúng ta sẽ chúc lành 
cho những giáo viên này trước khi chúng ta chia tay mùa hè. Nếu ở trong Hang Rái, chúng tôi sẽ phát trực 
tiếp qua Facebook Live, còn nếu ở nhà thờ, chúng tôi sẽ chia sẻ một liên kết phát trực tiếp vào buổi sáng 
trước thánh lễ. Xin hãy cùng chúng tôi chia sẻ tình yêu và lòng biết ơn của chúng tôi đối với những giáo viên 
và nhân viên này, trực tiếp hoặc hầu như. 

  Và, tất nhiên, chúng tôi hướng đến lễ kỷ niệm vào tuần tới của các học sinh lớp 8 - bữa tiệc của các 
em vào thứ Tư và thánh lễ tốt nghiệp và lễ cấp bằng vào thứ Năm, và việc trao ngọn đuốc lãnh đạo cho học 
sinh lớp bảy của chúng tôi vào thứ Sáu. 

  Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho những chuyển đổi này và cho chúng ta khi chúng ta 
kỷ niệm sự kết thúc của một số kinh nghiệm và sự khởi đầu của những kinh nghiệm khác, và tất cả những 
cách Ngài củng cố đức tin của chúng ta vào Ngài và lẫn nhau mỗi ngày. 

 Chúa thật là TUYỆT VỜI. 

Sao chổi TỎA SÁNG mọi lúc. 

 Sự thanh bình, Linda Olejnik, Hiệu trưởng 


