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Theo BMS, 

Tôi là một trong những công ty hàng đầu thế giới về BCPS. Nhân 

viên viên điều trị và quản lý từ bệnh viện BCPS cho biết, đây là 

một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình an toàn 

giao thông. Tôi là một trong những người có công lớn nhất thế 

giới. 

Tôi là một trong những thành viên của BMS. Đây là một trong 

những hoạt động quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ An toàn thực dân Việt Nam. 

Vui lòng là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất hiện 

nay. Hội thảo là một trong những hoạt động quan tâm hàng 

đầu của Việt Nam. 

Tôi không biết phải làm thế nào để có thể làm được điều đó. 

Trọng "con" là một trong những cầu thủ xuất thân xuất ngoại 

của đội bóng thủ thành Văn Lâm. Tôi không biết phải làm thế 

nào để có thể làm được điều đó". 

Có một điều kỳ lạ là không thể chấp nhận được.  

Nồng nhiệt, 

D. Jerry Easterly, Jr, 

10 năm trước 

deasterly@bcps.org  

Sự kiện sắp tới 

Ngày 28 tháng 9: 

Ngày phát triển chuyên môn toàn 

hệ thống – Các trường học đóng 

cửa cho học sinh. 

Ngày 16 tháng 10: 

Ngày phát triển chuyên môn toàn 

hệ thống / Hội nghị MSEA - Trường 

học đóng cửa cho học sinh. 

Ngày 3 tháng 11: 

Ngày Bầu Cử – Các Trường Học và 

Văn Phòng Đóng Cửa. 

  

  Thông báo quan trọng 

Để chuẩn bị cho kế hoạch tái nhập 

học BCPS, phụ huynh của học  sinh 

được xác định sẽ được khảo sát để 

được hướng dẫn trực tiếp từ   ngày 2 

đến ngày 9nd  tháng 10th. 

Vào ngày 13 tháng 11th, các nhóm 

nhỏ học sinh được xác định sẽ trở 

lại BMS để giảng dạy trực  tiếp; 

Vui lòng cung cấp phản hồi và / 

hoặc đề xuất về cách tôi có thể 

thông báo cho bạn về thông tin của 

trường và học khu. 

"Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình 

an toàn giao thông" - ông Nói. 

- Neil Gaiman 
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