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Ngày 4 Tháng 8, 2021
Thân Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ Các Học Sinh Lớp 10,
Chào đón các bạn trở lại Trường FLC và rất vui mừng được chào đón bạn vào ngôi
trường của chúng ta! Chúng tôi hy vọng rằng bạn và gia đình của bạn đã có một mùa hè an
lành và thú vị và con em của bạn cũng như chúng tôi hào hứng được gặp chúng. Trong cố
gắng hỗ trợ học sinh lớp 10 trở lại trường năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp định hướng
cho học sinh và phụ huynh vào thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021 từ 9:00 sáng -12:00 trưa.
Trong buổi họp định hướng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho học sinh và gia đình biết FLC là một
cộng đồng trường học và ý nghĩa của việc trở thành một thành viên của cộng đồng chúng tôi.
Buổi sinh hoạt sẽ bao gồm việc giới thiệu Tuyên Bố Sứ Mệnh mới của chúng tôi, các giá trị cốt
lõi và các hoạt động tìm hiểu về bạn.
Dưới đây là các ngày trường Mở Cửa Tham Quan cho học sinh và phụ huynh lớp 9 và lớp 10
từ 9:00 sáng -12:00 trưa. Học sinh sẽ được chụp ảnh thẻ ID học sinh và mua áo đồng phục.
Các gia đình cũng sẽ có thể trò chuyện với ban giám hiệu về các giao thức COVID-19.
23-26 Tháng 8: Mở Cửa Tham Quan cho học sinh lớp 9 và lớp 10:
1. HỌ BẮT ĐẦU TỪ CHỮ A-H: Thứ hai 23 tháng 8
2. HỌ BẮT ĐẦU TỪ CHỮ I-P: Thứ ba 24 tháng 8
3. HỌ BẮT ĐẦU TỪ CHỮ Q-Z: Thứ tư 25 tháng 8
Trong nỗ lực duy trì một hình thức liên lạc rõ ràng giữa gia đình và nhà trường, chúng tôi yêu
cầu phụ huynh truy cập trang web của chúng tôi là: flc.philasd.org và điền đơn Google Khảo
Sát Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh để nhà trường có thể thông báo về các sự kiện sắp tới,
các cuộc họp quan trọng và cập nhật trực tiếp cho bạn qua email. Chúng tôi cũng yêu cầu tất
cả phụ huynh đăng ký Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh và nếu bạn cần trợ giúp về
việc đăng ký thì bạn có thể liên hệ với giáo viên tư vấn của con bạn khi họ trở lại trường làm
việc vào ngày 23 tháng 8.
Học sinh tên từ chữ A-L: Thầy Gist (agist@philasd.org) Học sinh tên từ chữ M-Z: Cô
Condit-Shaw (mcondit@philasd.org)
Quan Điểm Sứ Mệnh
FLC là một cộng đồng trường học hòa nhập, chuyên cung cấp cho học sinh đa dạng một nền giáo dục
nghiêm túc và đáp ứng văn hóa để chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng xã hội và nghề nghiệp mà
chúng cần để trở thành những thành viên cộng đồng xuất sắc của thành phố, quốc gia và thế giới.
.
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Xin nhắc lại, các sự kiện cho năm học có ghi trên lịch của FLC Google, được tìm thấy trên
trang web của trường chúng tôi. Lịch được cập nhật liên tục nên chúng tôi yêu cầu bạn kiểm
tra lịch thường xuyên. Các gia đình sẽ tìm thấy các sự kiện đặc biệt như Đêm Họp Phụ
Huynh Đầu Năm vào thứ tư ngày 22 tháng 9 từ 5:30 - 8:00 tối. Tại Đêm Họp Phụ Huynh
Đầu Năm, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các gia đình gặp gỡ ban giám hiệu, giáo viên của chúng
tôi và tham gia các hội thảo do giáo viên của chúng tôi tổ chức.
Chúng tôi mong muốn năm học 2021-2022 của bạn và gia đình bạn được thành công. Xin
nhắc lại, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn qua email, điện thoại hoặc các cuộc họp Zoom.
Nếu bạn có bất kỳ quan tâm hoặc thắc mắc nào về bức thư này, xin vui lòng liên hệ với cô Lee
tại: nlee@philasd.org.
Tôi rất vui được gặp các bạn tại Ngày Tham Quan từ 23 - 26 tháng 8, cuộc họp định hướng
vào ngày 26 tháng 8 lúc 9:00 sáng và vào ngày tựu trường thứ ba, 31 tháng 8 lúc 7:55 sáng!
Trân Trọng,

Cô Nicole Lee
Hiệu Trưởng
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