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Kính gởi đến gia đình của học sinh lớp Mẫu giáo thuộc Ty Học Chánh Quận Jefferson,
Ty Học Chánh quận Jefferson đã được chấp thuận chính sách mới và sẽ tác động đến những học
sinh lớp Mẫu giáo khu vực cho niên khóa sắp tới.
Học sinh lớp Mẫu giáo của quận Jefferson sẽ mặc áo T- shirts màu tím, bất kể màu đồng phục
của trường học, bắt đầu cho niên khóa 2017-18. Sự thay đổi này giúp cho nhân viên trường học
dễ dàng nhận biết học sinh lớp Mẫu giáo và nhất thiết phải hổ trợ trẻ nhỏ.
Học sinh lớp Dự bị Mẫu giáo của quận Jefferson đã dùng đồng phục màu tím. Khi học sinh lớp
dự bị Mẫu giáo lên lớp Mẫu giáo đồng phục vẫn giữ giống nhau. Học sinh mới bắt buộc phải
mua áo đồng phục màu tím.
Nếu quý vị muốn mua đồng phục trước ngày 11 tháng 7, vui lòng liên hệ với văn phòng
Compliance Office số điện thoại 504-365-5312. Quý vị có thể liên hệ với nhà trường vào ngày
11 tháng 7 khi nhà trường bắt đầu làm việc trở lại.
Cộng thêm những sự thay đổi đồng phục cho học sinh lớp Mẫu giáo, Ty học chánh đã chấp thuận
theo chính sách mới là phụ huynh/giám hộ hoặc chỉ định viên phải ít nhất mười hai tuổi (12) bắt
buộc phải có mặt tại trạm xe bus vào buổi sáng khi xe bus đến đón và buổi chiều khi xe bus đưa
về. Trách nhiệm của phụ huynh/giám hộ phải cung cấp đến nhà trường và nhân viên xe bus tên,
số điện thoại người có nhiệm vụ sẽ đón/ nhận trẻ tại trạm xe bus.
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