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Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Và Gia Đình 

Đây là một năm học tuyệt vời! Thật khó tin rằng năm học 2016 - 2017 đã chấm dứt. Xin chúc mừng tất 

cả các gia đình đang ăn mừng các sự kiện quan trọng của năm nay. Các học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp và 

bước sang một quãng đời kế tiếp. Học sinh lớp 8 thì tự hỏi trường trung học sẽ như thế nào, và học sinh 

lớp 5 đang đặt câu hỏi là làm cách nào để định hướng khi đi trong hành lang của các trường trung học cơ 

sở. 

Học sinh của chúng tôi đã truyền cảm hứng và làm chúng tôi hãnh diện từng ngày. Những nỗ lực và 

thành tích của các em là bằng chứng về sự cống hiến của cha mẹ, nhân viên và cộng đồng nhà trường. 

Nhân viên của chúng tôi cam kết chăm sóc con cái của quý vị về mặt cá nhân cũng như về học tập. Họ 

cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao nhất có thể cho tất cả học sinh. Điều này được chứng 

tỏ mỗi ngày trong các lớp học của chúng tôi, trên xe buýt trường, trong nhà ăn, tại các buổi trình diễn âm 

nhạc, các hội chợ khoa học, trên các lĩnh vực thể thao, trong quyển niên giám của nhà trường và hơn thế 

nữa. 

Phụ huynh, người giám hộ và các thành viên khác trong gia đình, xin cám ơn sự hỗ trợ và tham gia liên 

tục của quý vị. Sức mạnh trong quan hệ đối tác của quý vị là vô hạn đối với cộng đồng học đường của 

chúng tôi - chúng tôi rất biết ơn về thời gian và tài năng của quý vị. Chúng tôi cần có sự nỗ lực hợp tác 

của gia đình và nhà trường để hỗ trợ cho nhu cầu tình cảm và giáo dục của học sinh tại các trường học 

của chúng tôi. 

Mùa hè đã đến nhanh chóng, tôi biết rằng quý vị đang có kế hoạch cho các hoạt động hè của con mình. 

Tuy nhiên, nghỉ ngơi trong thời gian hè thường khiến cho học sinh gặp khó khăn khi đi học trở lại vào 

mùa thu. Xin quý vị tiếp tục làm việc với con mình vào mùa hè này: hãy đọc sách với các em, yêu cầu 

em đếm tiền lẻ trong lọ, khuyến khích và giúp các em chọn lựa khi đi mua sắm cũng như khuyến khích 

các kỹ năng tốt về xã hội, tập các em giao tiếp bằng mắt, và tập chào hỏi một cách thân thiện. Thành phố 

Philadelphia cung cấp rất nhiều cơ hội học tập nên tôi khuyến khích quý vị hãy sử dụng chúng, và tận 

dụng thời gian với con quý vị vào mùa hè này. 

Năm học 2017 - 2018 chắc chắn sẽ tràn đầy những cuộc phiêu lưu thú vị mới. Ngày khai trường đầu tiên 

là ngày 5 tháng 9. Phụ huynh hoặc giám hộ nên đăng ký vào mẫu giáo cho những đứa trẻ được 5 tuổi vào 

hoặc trước ngày 1 tháng 9. 

Tôi xin chúc quý vị và con em quý vị một mùa hè vui vẻ, an toàn và đầy thú vị.  

 

Trân Trọng Kính Chào, 

 


