
Kính gửi Quý Phụ huynh và Gia đình, 

 

SJVChào mừng đến với năm học 2021-22 sau những gì tôi hy vọng là một mùa hè thư giãn và 

đầy kỷ niệm. 

 

Chúng ta bước vào năm nay với niềm vui và sự phấn khích cho những tháng sắp tới và chúng 

tôi mong được gặp bạn tại Welcome Back Open House vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 8. Sau 

đây là thông tin chi tiết: 

 

● Home & School mời gia đình bạn thưởng thức bữa tối kiểu hot dog picnic miễn phí 

trước khi bạn dừng chân tham quan cùng giáo viên.   

● Để phù hợp với tất cả mọi người, chúng tôi cung cấp ba thời gian bắt đầu theo nhóm.   

●  

○ Họ AH 5:45 

○ Họ IO 6:00 

○ Họ PZ 6:15 

 

Mang theo chăn, chuẩn bị bữa tối (xúc xích, khoai tây chiên, bánh quy và đồ uống) và tìm một 

chỗ trong bóng râm để thưởng thức bữa tối của bạn ( chúng tôi cũng sẽ sắp xếp một số bàn), 

và sau đó đi vào bên trong để gặp giáo viên của con bạn, thăm lớp học, và nhận tập tài liệu tựu 

trường của bạn với thông tin và biểu mẫu cần phải được ký tên và gửi lại trong lần đầu tiên 

ngày đi học. Lên kế hoạch cho một chuyến thăm 45-50 phút hoàn toàn.     

    

Bạn sẽ có thể nói chuyện với đại diện từ các tổ chức khác nhau của trường học: Hội đồng 

trường SJV, chương trình Gia đình & Trường học, chương trình Script, SJV Athletics, và tất 

nhiên, tôi mong muốn được nói chuyện với càng nhiều phụ huynh càng tốt trong suốt buổi tối.   

 

Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội duyệt qua chương trình(nhẹ nhàng) của chúng tôi Trao đổi đồng 

phục đã qua sử dụng trong phòng tập thể dục (miễn phí, không cần phải bỏ đồng phục để 

mang về nhà.) Cảm ơn tổ chức Gia đình & Trường học của chúng tôi đã tổ chức phần này của 

tối.   

 

Home & School cũng đang tổ chức một SJV tạiWhitecaps sự kiện. Vé là $ 13,50 cho trận đấu 

cuối cùng của mùa giải thông thường vào Chủ nhật, ngày 9/12. Chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau và 

mặc màu sắc của SJV, và SJV sẽ được những người thông báo công nhận vào một thời điểm 

nào đó trong trò chơi. Hãy ra ngoài và tận hưởng một sự kiện gia đình vui vẻ với những gia 

đình tuyệt vời nhất xung quanh! Vé sẽ được bán tại Open House.   

 

SJV Spiritwear sẽ có sẵn để mua với lợi nhuận nhằm mang lại lợi ích cho các chương trình thể 

thao của chúng tôi. [ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN] - Hãy đặt hàng tại Open House và chúng tôi sẽ cố 

gắng hết sức để sẵn sàng đơn hàng của bạn cho sự kiện Whitecaps vào ngày 12 tháng 9!} 

Cảm ơn Laura Werkema, đã dành thời gian và kỹ năng của bạn để thực hiện điều này. 

 

Khẩu trang là tùy chọn nhưng được khuyến khích và khuyến khích cho người lớn và trẻ em 

chưa được tiêm chủng khi ở trong tòa nhà.         

 

Nhìn về phía trước để nhìn thấy bạn ở đó! 

 

-Linda Olejnik, Hiệu trưởng 


