
 

  Trường Tiểu Học Encinita  
  Tin cập nhật của hiệu trưởng   

tháng 3 năm 2020 

Lễ kỷ niệm:  
Cám ơn  bạn cho tất cả các gia đình và tình nguyện viên 
của chúng tôi để tham gia hoạt động “đọc trên tuần lễ 
tinh thần Mỹ” và khuyến khích sở thích đọc sách. CẢM 
ƠN BẠN đã đến với lớp mẫu giáo và lớp 2 của chúng tôi 
vì những màn trình diễn đáng yêu của họ để khởi động 
Tuần lễ đọc trên toàn nước Mỹ và “con mèo đội mũ” vì là 
khách mời đặc biệt của chúng tôi. Hãy tiếp tục đọc, các 
nhà lãnh đạo học sinh! 

 
Ngày lãnh đạo: ngày 4 tháng 3 năm 2020 từ 9: 
30-1 chiều 
Ngày 4 tháng 3 là Ngày lãnh đạo hàng năm của chúng 
tôi, nơi tất cả các bậc cha mẹ được mời đến để học hỏi 
và phát triển với chúng tôi với tư cách là những người 
lãnh đạo. Hội thảo năm nay sẽ bao gồm robot, mã hóa, 
chiến lược làm cha mẹ, trò chơi toán học, ngôn ngữ 
toán học thuật và hướng dẫn nhận thức. Chúng tôi sẽ 
kết thúc một ngày bằng bữa trưa toàn trường trên bãi cỏ 
từ 12 giờ tối đến 1 giờ chiều. Chúng tôi mong được gặp 
bạn! 

 
Trọng tâm:  7 thói quen của những đứa trẻ hạnh 
phúc  của Sean Covey 
thối quên # 6- Sức Mạnh tổng hợp  
Nói một cách đơn giản, sức mạnh tổng hợp có nghĩa là 
"hai cái đầu ốc  tốt hơn một",  là thói quen hợp tác sáng 
tạo. Đó là tinh thần đồng đội, tinh thần cởi mở và cuộc 
phiêu lưu tìm kiếm giải pháp mới cho những vấn đề cũ. 
Nhưng nó không tự xảy ra. Đó là một quá trình, và thông 
qua quá trình đó, mọi người mang tất cả kinh nghiệm và 
chuyên môn cá nhân của họ lên bàn. Cùng nhau, họ có 
thể tạo ra kết quả tốt hơn nhiều mà họ có thể cá nhân. 
Hợp Tác  cho phép chúng ta khám phá những điều 
chung mà chúng ta ít có khả năng tự khám phá hơn. Đó 
là ý tưởng rằng toàn bộ lớn hơn tổng của các bộ phận. 
Một cộng một bằng ba.  

BẠN BIẾT BẠN ĐANG Ở “SƯ´ MẠNH TỔNG HỢP” 
KHI BẠN: 

● Thay đổi suy nghĩ của bạn.. 
● Cảm thấy năng lượng mới và hứng thú. 
● Xem mọi thứ theo một cách mới. 

Các sự kiện sắp tới: Chương trình  chạy bộ gây 
quỹ mùa xuân  
Mỗi năm, Encinita có một buổi gây quỹ lớn vào mùa 
xuân. Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là gây quỹ 
cho mọi lớp học để có chỗ ngồi linh hoạt và nội thất lớp 
học cập nhật, cũng như tài trợ cho các hội đồng và kinh 
nghiệm làm giàu cho trẻ em của chúng tôi.  
Chúng tôi cảm ơn bạn đã hỗ trợ và cam kết liên tục cho 
việc học tập của con em chúng ta.  
 
Ngày cần nhớ: 
2-6 tháng 3 : Đọc trên tuần lễ tinh thần nước Mỹ  
3/02 Thứ hai : Đội chiếc mũ yêu thích của bạn 
3/03 Thứ ba : Mặc tất cả màu xanh lá cây 
3/04 Thứ tư : Mặc quần áo ngược 
3/05 Thứ năm : Giày và vớ không phù hợp  
3 /06 Thứ Sáu:  Mặc đồ ngủ và mang theo một cuốn 
sách 
ngày 3 tháng 3:   Ăn Bữa sáng tại trường với con bạn 
với giá $ 2 
Ngày 4 tháng 3:   Ngày lãnh đạo; Ngày đi trễ  lúc 9:30 
sáng   
Ngày 6 tháng 3:     Lễ kỷ niệm vé vàng: Ăn Kem và coi  
                    phim chỉ cần 50 vé vàng 
Ngày 8 tháng 3:    Thời gian tiết kiệm ánh sáng bắt đầu 
từ 
ngày 13 tháng 3:   Nghĩ một ngày; Phát triển chuyên 
môn của nhân viên 
17 tháng 3:   Ngày lễ Thánh Patrick 
18 tháng 3:    Ngày đi học trễ 9:30 sáng 
18 tháng 3:   Chiếu phim chiếu tại Trường Muscatel  
                    4: 30-7: 30  
19 tháng 3:   Cuộc họp khu phố của thành phố 
Rosemead lúc 5: 30-8 : 30 chiểu tại phòng ăn trường 
20 tháng 3:   Cà phê với hiệu trưởng 
23 tháng 3:   Cuộc thi thể dục của lớp 5  
24 tháng 3:   Hội nghị LCAP tại Văn phòng học khu vào 
06:00 chiều 
27 tháng 3:   Hoạt động hội Lãnh đạo Thói quen 6  
27 tháng 3:   Thành tích thẻ báo cáo về nhà 
Tháng Tư 13- 17:  Nghỉ xuân;  trường học nghỉ một tuần 

 
Vui lòng đến trường đúng giờ. 
Vui lòng đến trường  không trễ hơn 7:50 sáng.  Chúng 



● Cảm thấy rằng mối quan hệ đã thay đổi. 
● Kết thúc với một ý tưởng hoặc một kết quả tốt 

hơn so với những gì bạn bắt đầu với (Giải pháp 
thay thế thứ 3).       Lấy từ franklincovey.com 

tôi cố gắng để học sinh của chúng tôi trong các lớp học 
sẵn sàng để học trước 8:00 sáng. Khi học sinh đi dạo 
qua cổng lúc 8:00 sáng, điều này tạo ra sự gián đoạn 
cho ngày học của chúng tôi và trì hoãn việc học.  Nếu 
học sinh đến lúc 8:00 sáng hoặc sau đó, một sự đi 
học trễ sẽ được đánh dấu trên thẻ báo cáo của họ. 
Cảm ơn sự hợp tác của bạn.  

 


