
 
 
 
 
 

Tối Tựu Trường tại Malden High School    
23 tháng Chín, 2019--5:30-7 giờ tối 

 
Chào mừng quý vị quay trở lại Malden High School!  Chúng tôi thực sự thích thú được làm 
quen với con quý vị trong một vài tuần vừa qua và đang rất mong đợi được cùng học tập và 
trưởng thành trong năm học sắp tới này.  Các nhân viên đã thông qua khẩu hiệu sau đây cho 
năm học:  Bạn không đơn độc.   Để thiết lập mối quan hệ tích cực với tất cả các gia đình, 
chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến dự  Tối Tựu Trường  của chúng tôi vào  thứ Hai, ngày 
23 tháng Chín, 2019 từ 5:30-7 giờ tối.    Chúng tôi hi vọng quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi 
trong buổi tối tích cực này.  
 
Khi quý vị đến Malden High School, vui lòng vào trong qua Cửa Chính trên Salem St., nơi sẽ có 
nhân viên và học sinh đón tiếp quý vị. Vui lòng kiểm tra với con quý vị để biết được lịch trình 
hiện tại của em.  Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm được lớp học của con quý vị, các nhân viên và 
học sinh sẵn sàng trợ giúp.  Chào đón và khuyến khích quý vị mang theo con của quý vị nếu 
muốn. 
 
Chúng tôi mời quý vị gặp mặt từng giáo viên của học sinh con quý vị  trong phòng học hoặc 
không gian giảng dạy của họ  (phòng thể dục, cửa hàng...) vào một thời điểm trong buổi tối đó.  
Sau đó các giáo viên sẽ có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu thông tin về khóa học mà con 
quý vị được đăng ký, và quý vị cũng sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp giáo viên của con quý vị.  Vì 
chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều gia đình tham gia trong khoảng thời gian 90 phút, chúng tôi muốn 
nhắc nhở quý vị ghi nhớ rằng đây chỉ là cơ hội gặp mặt trực tiếp các giáo viên con quý vị trong 
thời gian ngắn.  Các giáo viên sẽ chia sẻ thông tin liên lạc của họ với quý vị để trong trường 
hợp quý vị muốn tiếp tục liên lạc với họ (qua điện thoại, email, hoặc một buổi họp mặt trực tiếp 
khác) để có thể trao đổi kỹ hơn về tiến bộ của con quý vị trong một lớp học cụ thể.  Các giáo 
viên sẵn lòng duy trì liên lạc với quý vị trong cả năm học.  
 
Chúng tôi hi vọng quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa gia 
đình và nhà trường để tất cả các học sinh của chúng ta thực sự cảm thấy các em không đơn 
độc.   
 

Trân trọng, 
Chris Mastrangelo 
Hiệu Trưởng Malden High School  
 


