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Ngày 19 tháng 8 năm 2019
Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ
Chúng tôi lấy làm phấn khởi dự kiến là ngày khai giảng năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu
vào thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng chào đón sự trở lại của quý
vị vào năm học sắp tới tại Trường Spruance. Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm rất thú vị cho
các học sinh của chúng tôi. Nhiều sự kiện lớn đã được lên kế hoạch bởi nhân viên trường,
học sinh và Hội Gia Đình & Học Đường của chúng tôi.
Trường Tiểu Học Gilbert Spruance tự hào về học sinh, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng
của mình. Năm ngoái, nhà trường đã có một số thành tích đáng kể và đã trở thành bảng tin
đầu trang báo trên toàn thành phố. Học sinh của chúng tôi tiếp tục hoàn thành những điều
tuyệt vời. Một trong những thành tựu lớn nhất là trường chúng tôi được xếp hạng là
Trường Mẫu về lĩnh vực Tiến Bộ của Học Sinh trong Báo Cáo Tiến Bộ Các Trường Thuộc
Tiểu Bang PA. Danh sách tóm tắt những thành tựu của niên học 2018-2019 sẽ được đăng
trên trang web của chúng tôi, và cũng sẽ được in trong tài liệu và quyển chỉ nam của trường
chúng tôi.
Ngay cả khi chúng tôi đã bắt đầu đạt được thành tích học tập ổn định, chúng tôi nhận ra
rằng vẫn còn một công việc tuyệt vời để làm. Cùng nhau, chúng ta phải cố gắng hợp tác để
cải thiện thành tựu học tập của mỗi học sinh. Là các nhà giáo dục và phụ huynh, thách thức
của chúng tôi là giúp cho TẤT CẢ học sinh xem trường học là cơ hội không giới hạn để đạt
được thành tích. Cùng nhau, chúng ta có thể cho phép con cái của chúng ta đạt được thành
công trong học tập.
Trường Spruance luôn luôn mở cửa cho các gia đình của chúng tôi. Chúng tôi mong được
gặp quý vị để xem chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau như thế nào nhằm hỗ trợ cho
học sinh của chúng ta. Chúng tôi tin rằng với sự giúp đỡ của quý vị, chúng ta có thể đạt được
sứ mệnh, tầm nhìn và phương châm trường học của chúng tôi là Kỳ Vọng Cao Cho Mọi
Đứa Trẻ, Mỗi Ngày, Trong Mỗi Lớp Học!
Xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị, hãy tận hưởng mùa hè và chúng tôi mong
được gặp quý vị và con quý vị vào lúc 8:30 sáng ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Trân Trọng Kính Chào,
Kwand T. Lang, Sr.
Hiệu Trưởng
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