
 

 

 

 

Bản tin 100 năm trước, 2019 

Ngày 23/10/2020 

 Trường Tượng đài Chủ đề 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

W: https://battlemonumentes.bcps.org/  T: 410-887-7000 

  

  
Theo BMS, 

  

Tôi có thể làm được điều đó. 

 

Các chi nhánh Thư viện Công và Quận Baltimore cung cấp 

trong ấn dịch cho đến khi gia đình (tối đa hai mươi trang trang 

hệ thống) với sự tham gia của 200.000 người. Đây là một trong 

những lý do khiến nhiều người không  tôi là một trong 

những10 năm trước, tôi đã có 10 năm gắn với công việc 

https://www.bcpl.info/services/print-copy-fax.html 

 

Tôi không biết phải làm thế. ảnh: Đức T. thuật từ MSDE có  

1000 mẹo 1000000upport Mặt nạ-Mặc cho sinh sinh 100 năm 

10 năm trước, tôi đã Đây là một trong những hoạt động quan 

tâm hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, có 2 trường hợp là học 

sinh lớp 12, trường 12, 12, 2 là một trong những địa phương có 

nền kinh tế phát huy tác dụng trong thời gian qua. 10 năm trước, 

tôi đã 

 

Trong đó, có 2 trường hợp là học sinh bị bỏng nặng. (dân số)  

ảnh: Quyền Linh. Đây là một trong những địa phương có số 

lượng người chết cao nhất cả nước. 

  

Có một số vấn đề liên quan đến vấn đề này. 

 

Nồng nhiệt, 

  

D. Jerry Easterly, Jr, 

  

10 năm trước 

  

deasterly@bcps.org  

Sự kiện sắp tới 

Từ ngày 26 đếnngày    30 tháng10: 

Tuần lễ Tinh thần học đường BMS (xem 

đính kèm). 

Ngày 02 tháng11: 

Nhân viên BMS trở lại trường học 

Ngày 03 tháng11: 

Ngày Bầu Cử – Các Trường Học và Văn 

Phòng Đóng Cửa. 

Ngày 11 tháng 11th: 

Các trường học đóng cửa sớm 3 giờ 

cho học sinh. 

Ngày 16 tháng 11th: 

Chọn học sinh BMS trở lại trường 

Từ ngày 16đến ngày  20 tháng 11th: 

Tuần lễ Giáo dục Hoa Kỳ. 

Ngày26 - 27 tháng11: 

Lễ Tạ Ơn - Trường học và văn phòng 

đóng cửa. 

 

  

  

Thông báo quan trọng 

BMS đang trong quá trình cập nhật 

hệ thống điện thoại. Khi hệ thống 

được cập nhật số điện thoại của 

trường sẽ là  443-809-7000. Tôi sẽ 

thông báo cho bạn về sự thay đổi về 

số lượng. 
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