
 

 

 

 

Bản tin hàng tuần của cha mẹ 

 

Trường tượng đài chiến đấu 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

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

  

  

Dear BMS phụ huynh, 

  

Tôi sẽ được cung cấp cho bạn một bản tin hàng tuần để thông 

báo cho bạn về các sự kiện sắp tới cho tuần trước. Xin vui lòng 

cung cấp phản hồi và/hoặc gợi ý về cách tôi có thể giúp bạn 

giữ thông tin về trường học và huyện. 

  

Ấm cúng 

  

D. Jerry Easterly, Jr, 

  

Chính 

  

deasterly@bcps.org   

Chúng tôi có tất cả sống sót trong tuần đầu tiên của năm học 

2020-2021! Tôi thực sự đánh giá cao cách các mối quan hệ đang 

được hình thành. I am so vinh dự mà bạn đã chào đón chúng tôi 

vào nhà của bạn. 

Tuần trước, tôi thông báo cho bạn rằng thứ tư sẽ là một ngày 

bình thường giảng dạy cho mỗi MSDE. Do thay đổi từ MSDE, bây 

giờ chúng tôi sẽ trở lại lịch trình ban đầu sẽ bao gồm nhóm nhỏ 

và hướng dẫn cá nhân, và gặp gỡ với cha mẹ/người chăm sóc. Tôi 

đã gửi lịch trình ban đầu để tham khảo của bạn. Tôi xin lỗi vì bất 

kỳ sự bất tiện này có thể gây ra. 

Hội nghị buổi sáng BMS của chúng tôi (bmsmorningmeeting) đã 

trở thành một phiên sống động và hấp dẫn với rất nhiều tương 

tác xã hội giữa các sinh viên, nhân viên và người chăm sóc. Nếu 

bạn không có cơ hội để hỗ trợ cho con của bạn trong thời gian 

này, tôi khuyến khích bạn cố gắng để đến với cuộc họp. Đó là một 

cách tuyệt vời để bắt đầu ngày học. 

Có một ngày cuối tuần tốt!  

 

Sự kiện sắp tới 

Ngày 16 tháng 9 

Ngày không giảng dạy; chỉ có nhóm 

nhỏ và 1:1 chỉ dẫn. 

Ngày 23 tháng 9 

Ngày không giảng dạy; chỉ có nhóm 

nhỏ và 1:1 chỉ dẫn. 

Ngày 28 tháng 9 

Ngày phát triển chuyên môn 

systemwide; Trường học đóng cửa 

cho sinh viên. 

 

  

  

Thông báo quan trọng 

Học sinh không cần phải tham gia 

vào việc học ảo từ 9:30 — 3:30. Nếu 

một học sinh tham gia vào việc học 

ảo bất cứ lúc nào trong ngày học, 

s/anh ta sẽ được đánh dấu trong 

suốt cả ngày. 

Sức khỏe tình cảm xã hội của học 

sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng 

tôi. Chúng tôi sẽ gặp gỡ học sinh 

nơi họ đang có và giới thiệu hướng 

dẫn khắt khe hơn khi chúng được 

tình cảm sẵn sàng. 

Vui lòng cung cấp phản hồi và/hoặc 

gợi ý về cách tôi có thể giữ cho bạn 

thông tin về trường học và huyện. 

 

https://battlemonumentes.bcps.org/

