
Ngày 31 tháng 7 năm 2018 
Kính gửi các gia đình Trường Kelly, 
 
Tôi hy vọng quý vị có thể tận hưởng thời gian gia đình bên nhau và vui chơi ngoài trời trong mùa hè 
Oregon tuyệt đẹp của chúng ta! Tôi vui mừng chia sẻ một tin tức thú vị là Bà Terry Marchyok sẽ trở 
lại Kelly làm trợ lý hiệu trưởng mới của chúng tôi. Bà Marchyok là một giáo viên giáo dục đặc biệt tại 
Kelly trong năm học 2015-16 và đã dành hai năm cuối cùng làm việc với các trường K-5 để tạo ra 
môi trường học đường an toàn và chu đáo. Bà Marchyok sẽ mang chuyên môn của mình đến Kelly 
khi tất cả chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau để bảo đảm rằng tất cả học sinh tại Kelly đều tiến bộ 
và phát triển mạnh! 
 
Tôi cũng muốn cập nhật cho quý vị biết một số thông tin và yêu cầu quý vị dành một số ngày quan 
trọng trên lịch của mình. 

● Ngày 18 tháng 8 - Ngày Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Day). Quý vị có biết rằng 
mỗi năm có khoảng 100 tình nguyện viên làm việc với nhau tại Kelly để bảo đảm trường sẵn 
sàng mở cửa vào mùa thu? Xin vui lòng tham gia với chúng tôi lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 
8. Có rất nhiều cách chúng ta cùng làm việc với nhau trong ngày này từ việc làm sạch sẽ 
gọn gàng thư viện đến việc chuẩn bị các khu vườn. 

● Ngày 20 tháng 8 – Lá thư chào mừng học sinh trở lại trường với thông tin về việc xếp đặt 
lớp học và các chi tiết quan trọng khác bắt đầu năm học sẽ được gởi đến quý vị vào hoặc 
trước ngày 20 tháng 8. Các giáo viên của chúng tôi làm việc cùng nhau để đưa ra các 
khuyến nghị lớp học cho cấp lớp kế tiếp. 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 tiến bộ và 
phát triển mạnh ở Kelly. Chúng tôi không xếp đặt hoặc thay đổi lớp học của học sinh dựa 
trên các yêu cầu của phụ huynh. 

● Các vật dụng học tập- Một lần nữa Kuni Lexus và Schoolhouse Supplies đang làm việc 
cùng nhau để mang các vật dụng học tập đến cho tất cả các học sinh của chúng tôi. Những 
đồ dùng này sẽ được cung cấp cho các học sinh trong ngày khai giảng. Ba lô và vật dụng sẽ 
được cung cấp hoặc các học sinh có thể mang theo ba lô yêu thích của họ để đựng các vật 
dụng mới. 

● Ngày 27 tháng 8 - Ngày khai giảng của các lớp 1-5 bắt đầu lúc 8:35 sáng 
● Ngày 30 tháng 8 - Ngày khai giảng lớp mẫu giáo bắt đầu lúc 8:35 sáng 
● Ngày 13 tháng 9 – Bữa ăn tối dành cho gia đình và open house - Đây là một đêm tuyệt vời 

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

Văn phòng Trường Kelly đóng cửa vào mùa hè và sẽ mở cửa lại vào ngày 10 tháng 8. Tận hưởng 
mùa hè của quý vị! 
 
Thân ái, 
 
Amy Whitney 
Hiệu trưởng 


