
Ngày 18 Tháng 7, 2019 
Các gia đình Trường Kelly thân mến, 
 
Tôi hy vọng tất cả gia đình quý vị có thể tận hưởng thời gian bên nhau và chơi ngoài trời trong 
mùa hè Oregon nhẹ nhàng và đáng yêu này! Chúng tôi đang nỗ lực để sẵn sàng cho một năm 
học 2019-2020 thú vị! Một dự án lớn vào mùa hè lát đường lại cho sân chơi Kelly và sẵn sàng 
cho việc mở rộng sân chơi của chúng tôi bao gồm thêm một cấu trúc leo, các xích đu, cây bóng 
mát và ghế ngồi. Đó sẽ là một không gian tuyệt vời cho toàn bộ cộng đồng của chúng ta chơi, 
tăng trưởng và phát triển mạnh. 
 
Chúng tôi có thêm những nhân viên mới cho Cộng đồng Trường Kelly cho năm học sắp tới. 
Như nhiều quý vị đã biết, Chuyên gia Truyền thông của chúng tôi, bà Campbell đã nghỉ hưu 
năm học trước. Cô Emily Foltz, một chuyên gia truyền thông làm việc gần đây nhất tại Trường 
Tiểu Học Jason Lee sẽ gia nhập đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Cô Emily đang mong muốn 
mang lại các kỹ năng và sự nhiệt tình của mình cho việc đọc, công nghệ và nhà sản xuất. 
 
Chúng tôi cũng chào đón ông Tom Beckett trong vai trò là giáo viên Kịch Nghệ mới của chúng 
tôi. Ông Tom gần đây nhất đã dạy Kịch Nghệ tại Trường Trung Học Cleveland và có nhiều kiến 
thức và kinh nghiệm trong việc giúp học sinh soạn thảo và kể chuyện qua sự biểu diễn. Ông 
Tom đã làm việc chăm chỉ để điều chỉnh phụ lục cho chương trình kịch của mình và đã làm 
quen với các học sinh của chúng tôi bằng cách giảng dạy tại trường hè SUN. 
 
“Huấn luyện viên D” Bernadette Diepenbrock, đã quyết định một thay đổi lớn và chuyển đi 
California. Chúng tôi đã rất may mắn khi có được sự nhiệt tình và đam mê của cô ấy cho các 
môn thể thao thiếu niên trong cộng đồng Kelly của chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi vui 
mừng thông báo rằng chúng tôi đã thuê một giáo viên thể dục mới, Reuben Wilson, để thay thế 
vai trò đó. Giống như Huấn luyện viên D, Rueben Wilson là một giáo viên giáo dục thể chất có 
kinh nghiệm và đam mê, hiểu được các cơ hội quan trọng cho các học sinh học cách hợp tác 
và tư duy phát triển thông qua giáo dục thể chất. Chúng tôi rất vui mừng cho các học sinh và 
cộng đồng của chúng tôi gặp gỡ các thành viên mới nhất của nhóm Kelly. 
 
Chúng tôi chưa nghe thấy quyết định cuối cùng liên quan đến lớp học mẫu giáo Song ngữ Hội 
nhập tiếng Nga thứ hai. Nếu quý vị hoặc bất cứ ai quý vị biết chưa có cơ hội ghi danh học sinh 
của họ vào chương trình Mẫu giáo Kelly, vui lòng biết rằng Trung tâm Ghi danh và Chuyển 
trường ở văn phòng trung ương 501 N. Dixon mở cửa suốt mùa hè và các gia đình mới có thể 
ghi danh tại đó trong lúc văn phòng Trường Kelly đóng cửa mùa hè cho đến Ngày 8 Tháng 8. 
 
Tôi cũng muốn cập nhật cho quý vị một vài điều và yêu cầu quý vị dành một số ngày quan trọng 
trên lịch của quý vị. 

● Ngày 24 Tháng Tám- Ngày Chăm sóc Cộng đồng. Quý vị có biết rằng mỗi năm có 
khoảng 100 tình nguyện viên đến với nhau tại Trường Kelly để bảo đảm trường học sẵn 
sàng cho mùa thu? Hãy tham gia với chúng tôi lúc 9 giờ sáng Ngày 24 Tháng 8. Có rất 
nhiều cách chúng ta làm việc cùng nhau trong ngày này từ việc làm gọn gàng thư viện 
đến việc chuẩn bị vườn. Mọi lứa tuổi đều được chào đón! 



● Xếp Lớp Học - Một lá thư chào mừng với thông tin sắp xếp lớp học và các chi tiết quan 
trọng khác đầu năm sẽ được gửi về nhà cho các gia đình khi nhân viên văn phòng của 
chúng tôi trở lại vào Ngày 8 Tháng 8. Quý vị có thể mong đợi thư đến không muộn hơn 
Ngày 14 Tháng 8.  Các giáo viên của chúng tôi đã làm việc cùng nhau để đưa ra các đề 
nghị xếp lớp học cho cấp lớp tiếp theo. Họ cân nhắc các nhu cầu học tập và xã hội của 
tất cả học sinh để các lớp học được cân bằng và các học sinh của chúng tôi tiếp tục 
tăng trưởng và phát triển mạnh tại Trường Kelly. Chúng tôi không sắp xếp hoặc thay đổi 
các học sinh dựa trên yêu cầu của phụ huynh. 

● Các đồ dùng học tập - Một lần nữa Kuni Lexus và cơ quan Schoolhouse Supplies 
đang hợp tác để mang đến cho tất cả học sinh của chúng tôi các đồ dùng học tập. 
Những thứ này sẽ được cung cấp cho các học sinh trong ngày khai giảng. Ba lô và các 
vật dụng sẽ được cung cấp hoặc quý vị có thể cho con em mang theo ba lô yêu thích 
của các em để đựng những vật dụng mới. 

● Ngày 28 Tháng 8- Ngày đầu tiên đến trường cho các lớp 1-5 bắt đầu lúc 8:35 sáng 
● Ngày 3 Tháng 9- Ngày đầu tiên đến trường cho lớp mẫu giáo bắt đầu lúc 8:35 sáng 
● Ngày 19 Tháng 9- Bữa Ăn Tối Gia Đình Trở Lại Trường & Open House - Đây là một 

đêm tuyệt vời để tất cả chúng ta cùng nhau ăn tối, gặp gỡ các giáo viên của con em quý 
vị, tham quan trường học, kết nối và tìm hiểu về tất cả những điều tuyệt vời chúng ta 
cùng nhau làm tại Trường Kelly để bảo đảm rằng các trẻ em của chúng ta tăng trưởng 
và phát triển mạnh. 

 
Văn phòng Trường Kelly đóng cửa mùa hè và sẽ mở cửa trở lại vào Ngày 8 Tháng 8. Hãy 
thưởng thức phần mùa hè còn lại của quý vị! 
 
Trân trọng, 
 
Amy Whitney 
Hiệu trưởng Trường Kelly 
 
 
Terry Marchyok 
Phó Hiệu trưởng Trường Kelly 
 


