
   

Lôi Cuốn Phụ Huynh Để Mang 
Đến Sự Thay Đổi 

 

Chúng tôi yêu cầu bạn kiểm tra cặp sách của con bạn 
mỗi ngày. Bài tập về nhà được giao từ thứ hai - thứ 
sáu. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn mỗi ngày 
nên đọc cho con bạn nghe và đọc với con bạn trong 
vòng 15 phút. 
Tham dự tất cả các phiên họp lấy phiếu điểm giữa 
Giáo Viên-Phụ Huynh và hỏi những biện pháp cụ thể 
mà bạn có thể giúp cho con bạn học tập ở nhà. 
 Hãy tham dự tất cả các cuộc họp Cà Phê hàng tháng  

với hiệu trưởng của bạn từ 8:45 - 10:00 sáng vào mỗi 
thứ Tư tuần sau cùng trong tháng. Có thức ăn nhẹ và 
đồ ăn vặt. 
 HÃY ĐÁNH DẤU VÀO LỊCH CỦA BẠN: 

 Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm: 18/9/19, 4:00-6:00 

Họp Gia Đình Tham Gia Title I Mùa Thu 25/9/19, 8:45  

Họp Hội Đồng Tư Vấn Học Đường [SAC] Mùa Thu 
30/10/19,8:45 

Họp Gia Đình Tham Gia Title I Mùa Đông. 18/12/19, 8:45  

Họp SAC Mùa Đông 29/1/20, 8:45  

Họp Gia Đình Tham Gia Title I Mùa Xuân 25/3/20, 8:45  
Họp SAC Mùa Xuân 29/4/20, 8:45  

 

800 E Ontario St.  

Philadelphia, PA 19134 

215-400-7160 fax 215-400-7161 

Sheridan School 

Lịch Năm Học 
2019-2020 

    

     Kết Nối Gia Đình 
 

Trường Tiểu Học 
Sheridan  

Giờ Học: 8:30 – 3:09 chiều 

https://sheridan.philasd.org 
                
                                        @Sheridan_Tigers    

26 – 29 Tháng 8, 2019      GV MG Phỏng Vấn Phụ Huynh  
2 Tháng 9, 2019                Lễ Lao Động-Trường Đóng Cửa  
3 Tháng 9, 2019            Ngày khai giảng từ lớp K-12 
27-30 Tháng 9, 2019         Trường Đóng Cửa 
9 Tháng 10, 2019            Lễ Yom Kippur-Trường Đóng Cửa  
25 Tháng 10, 2019             Tan học sớm lúc 12:09 
5 Tháng 11, 2019            Ngày Tuyển Cử–Trường Đóng Cửa 
11 Tháng 11, 2019            Lễ Cựu Chiến Binh–Trường Đóng Cửa  
15Tháng 11, 2019            Tan học sớm lúc 12:09  
20 – 22 Tháng 11, 2019    Tan học sớm-Nhận Phiếu Điểm Học Kỳ  

28 – 29 Tháng 11, 2019    Lễ Tạ Ơn – Trường Đóng Cửa  

23/ 1/2019-2/1/2020           Nghỉ Mùa Đông  
20 Tháng Giêng, 2020      Lễ Dr. MLK– Trường Đóng Cửa  
24 Tháng Giêng, 2020     Tan học sớm lúc 12:09  
5 – 7 Tháng 2, 2020           Tan học sớm-Nhận Phiếu Điểm Học Kỳ  
17 Tháng 2, 2020            Lễ Tổng Thống – Trường Đóng Cửa  
28 Tháng 2, 2020           Tan học sớm lúc 12:09 
6 – 10 Tháng 4, 2020         Nghỉ Mùa Xuân– Trường Đóng Cửa  
15 – 17 Tháng 4, 2020       Tan học sớm lúc 12:09 
24 Tháng 4, 2020            Tan học sớm lúc 12:09  
28 Tháng 4, 2020             Ngày Tuyển Cử – Trường Đóng Cửa 
22 Tháng 5, 2020            Tan học sớm lúc 12:09  
25 Tháng 5, 2020             Lễ Chiến Sĩ Trận Vong-Trường Đóng Cửa  
12 Tháng 6, 2020           Ngày Bãi Trường  
                                                   

 
180 Ngày Học 

 
Không đến trường từ 92% ngày học trở lên thì con bạn sẽ bị 
cấm tham dự các chuyến đi dã ngoại và các hoạt động của 
trường. 
 
 

 HỌC SINH LÀ… 
…người quan trọng NHẤT trong 

trường này. 
 
   Không có học sinh sẽ không có nhu cầu cho tổ chức 

này. Đây không phải là một thống kê tuyển sinh vô tri, 
mà là một con người thật với cảm xúc như của chính 
bạn.  
 Học sinh không phải là ai đó chịu đựng để chúng tôi có 
thể làm việc của mình - họ là công việc của chúng tôi. 
Họ không phụ thuộc vào chúng tôi; thay vào đó, chúng 
tôi phụ thuộc vào họ.  
 Học sinh không phải là người làm gián đoạn công việc 
của chúng tôi, mà là họ là mục đích của công việc. 
Chúng tôi không ban cho họ một ân huệ bằng cách 
phục vụ họ mà họ cho chúng tôi cơ hội để làm như vậy.  
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 Xin Chào Đón Các Gia Đình,  

 Là một đối tác trong việc giáo dục của con bạn, chúng tôi 
đánh giá cao việc bạn tham gia vào cuộc sống ở trường của 
con mình. Cho dù bạn đang làm việc, đang ở nhà hay còn đi 
học, việc bạn tham gia vào việc giáo dục con bạn dù ở bất kỳ 
hình thức nào đều có thể làm tăng mức độ thành công 
trong học tập của trẻ. Sự hỗ trợ của bạn bắt đầu bằng việc 
đảm bảo cho con bạn đi học và đến trường đúng giờ mỗi 
ngày.                              

  BẠN CÓ BIẾT? 

 Bắt đầu từ lớp mẫu giáo, nghỉ học quá nhiều lần có thể   
khiến việc học của trẻ bị tụt lại. 

 Học sinh vẫn có thể bị tụt lại phía sau nếu chúng chỉ 
nghỉ học một hoặc hai ngày trong vài tuần. 

 Đi học muộn có thể dẫn đến việc sĩ số kém.  

 

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ?  

 Sắp xếp giờ đi ngủ và buổi sáng thành thói quen. 

 Đừng cho con bạn nghỉ học ở nhà trừ khi chúng thực 
sự bị bệnh. 

 Hiểu rằng sự vắng mặt là nghỉ học dù có phép hay 
không có phép. 

Không chỉ những đứa trẻ mới trưởng thành. Phụ huynh cũng vậy.  Lúc chúng ta dõi xem con cái chúng ta 
làm gì với cuộc sống của chúng thì chúng cũng đang theo dõi chúng ta để xem những gì chúng ta làm với 
cuộc sống của chúng ta. Tôi không thể bảo con tôi với lấy mục tiêu. Tất cả những gì tôi có thể làm là tự 
mình với lấy nó.                                                                                                                                             ~ Joyce Maynard 

Tầm Nhìn & 
 Sứ Mệnh  

Của Chúng Tôi 
Chúng tôi, giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh và thành viên cộng đồng, cam 

kết làm việc để tạo ra một nền văn hóa 

mà con cái chúng ta sẽ được an toàn, 

được tôn trọng và trao quyền học tập 

để trở thành những thành viên có ý 

thức và có ích cho xã hội. 

Học sinh được trao quyền học tập 

thông qua kế hoạch nhóm mẫu mực 

kết hợp việc giảng dạy khác biệt, dựa 

trên dữ liệu và phương pháp giảng 

dạy dựa trên nghiên cứu phù hợp với 

Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung để đáp 

ứng nhu cầu của tất cả học sinh. Để 

đạt được thành tích học tập xuất sắc, 

giáo viên và 

toàn và 

 

 
Cổng trường mở cửa lúc 8:20 sáng. Trường bắt đầu ngày 
học lúc 8:30 sáng cho tất cả các lớp. Học sinh sẽ gặp giáo 
viên của chúng trong sân trường; chúng phải xếp hàng, đúng 
giờ và mặc đồng phục trước 8:30 sáng. Học sinh mẫu giáo sẽ 
được cho về lúc 2:50 chiều từ sân trường. Vào những ngày 
tan học sớm, lớp mẫu giáo sẽ ra về lúc 11:45 sáng từ sân 
trường                                                          

Chúng tôi hoan nghênh cơ 
hội làm việc với bạn như là 
một đồng đội để đảm bảo 
con của bạn sẽ có một trải 
nghiệm đầy ý nghĩa và 
thành công trong thời gian 
em ấy học tại Trường Tiểu 
Học Sheridan. Xin vui lòng 
gọi chúng tôi bất cứ lúc 
nào nếu bạn có thắc mắc 
hoặc quan tâm gì. Chúng 
tôi mong muốn được gặp 
gỡ và trò chuyện với bạn 
trong suốt năm học mới 
này. 
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