
 

 

 

 

Bản tin 100 năm trước, 2019 

Ngày 9/10/2020 

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

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

  

  
Kính gửi quý phụ huynh BMS, 

 

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc trên kế hoạch tái nhập cảnh của 

chúng tôi. Tôi đã tạo ra các ủy ban cho các khía cạnh khác nhau của 

ngày học, và điều phối viên của mỗi ủy ban đang phát triển một tiểu 

ban. Các cuộc họp hàng tuần sẽ được tổ chức để thảo luận về tình 

trạng của mỗi ủy ban. 

 

Khi chọn học sinh trở lại BMS, ngày học sẽ trông rất khác so với 

hướng dẫn trước COVID-19. Tôi đang cố gắng để giảm thiểu học sinh 

đi đến các khu vực khác nhau của trường. Bữa sáng và bữa trưa sẽ có 

trong lớp học. Một số giáo viên khu vực đặc biệt và nhân viên dịch vụ 

liên quan có thể làm việc từ xa từ lớp học hoặc văn phòng của họ. Tôi 

sẽ tiếp tục giữ cho bạn được đăng. 

 

BMS đã được chọn để tham gia vào Điều khoản Hội đủ điều kiện 

cộng đồng còn được gọi là "CEP" cho năm học 2020/2021. Khi các 

lớp học tiếp tục toàn thời gian / trực tiếp, tất cả các sinh viên ghi 

danh tại BMS sẽ đủ điều kiện nhận bữa ăn ở trường miễnphí. Các  hộ 

gia đình không cần phải nộp đơn xin trợ cấp bữa ăn để tham gia vào 

CEP-miễn phí, lợi ích bữa ăn. 

 

Pcho thuê tìm thấy kèm theo lịch BCPS. 

Có một ngày cuối tuần tốt!  

Nồng nhiệt, 

D. Jerry Easterly, Jr, 

Chính 

deasterly@bcps.org  

10 năm trước, tôi đã có 10 năm 

làm 

Ngày 14 tháng 10 năm 201810 năm 

10 năm trước, tôi đã có 10 năm làm 

việc tại Việt 

Ngày 16 tháng 10 năm 201810: 

(Dân trí) - Trường học và văn phòng 

chính là Trường Học. 

10 năm trước02 tháng 11 

Nhân viên BMS là một trong những 

trường hợp điển hình tiên thực hiện dự 

án. 

Ngày 16 tháng 11Th: 

Trong đó, có 2 trường hợp là học sinh, 

sinh viên. 

Ngày 03/03/201911: 

Ngày Bầu Cử – Các Trường Học và 

Văn Phòng Đóng Cửa. 

Ngày 1 111: 

Các trường học đóng cửa 3 cho 

sinh. 

 

  

: 

Báo Quân đội nhân dân Việt Nam 

Đây là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến tình hình an 

toàn giao thông. cho học sinh thành 

sáu ngày 16 tháng 6,Th, 1000 trình 

độ của 6 năm trước, tôi đã có 10 năm 

kinh doanh tại Đây. 14 ngày 10.Th. 

https://battlemonumentes.bcps.org/

