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Hephzibah bản tin tiểu học 
Các trường học "Koala-ty" 

nhiệm vụ của HES là phát triển quan tâm, từ bi và trách nhiệm sinh viên là học suốt đời, cam kết tìm kiếm kiến thức và 
sự hiểu biết của người khác và thế giới xung quanh họ. 
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Thông tin văn phòng mặt trận 

HES giờ học là từ 07:00:00-2:30 chiều.  Cửa sẽ 
mở vào buổi sáng lúc 7 giờ sáng.  Xin đừng để 
con em quý vị tại trường trước 7 giờ sáng học 
sinh sẽ không được miễn nhiệm sớm sau khi 
1:45 chiều 
 

Phụ huynh phải đến văn phòng mặt trận và 
đăng nhập trước khi truy cập vào các lớp học 
hoặc bất kỳ khu vực khác của trường.  Giáo 
viên sẽ không thể để hội nghị với các phụ 
huynh trong thời gian giảng dậy.  Xin vui lòng 
gọi trường tại 706-592-4561 lịch trình hội nghị 
phụ huynh/giáo viên. 
 

Khi chọn lên học sinh trong các dòng rider xe, 
chúng tôi yêu cầu phụ huynh vui lòng vẫn còn 
trong xe của họ và chờ đợi cho con cái của họ 
để được đi xe của họ.  "Dấu hiệu xe" phải được 
hiển thị để chọn lên.  Nếu không có không có 
dấu hiệu xe hơi",", sau đó xin vui lòng đến văn 
phòng mặt trận để nhận trẻ em của bạn.  Không 
có chỗ đỗ xe tại nhà thờ để chọn lên học sinh. 
Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. 
 

Chào mừng bạn HES mới giảng viên & 
nhân viên 

Bà Stefanee Berry-điều phối viên chương trình 
hỗ trợ hiệu trưởng/IB 
Bà Pamela Clark-giáo viên mẫu giáo 
Ông James Ashton-giáo viên lớp đầu tiên 
Bà Janice Roberson – giáo viên lớp thứ năm 
Mr. Armando Lopez-giáo viên âm nhạc 
Bà Maria Bastian-giáo viên Tây Ban Nha 
Bà Leonard Poitra-tiếng nói giáo viên 
Mr. Preston Roger-phố nhân viên 
Bà Jenny Boswell-phố nhân viên 
Bà Donna Briscoe-phố nhân viên 
Bà Whitney Nails-phố nhân viên 
 

Hàng năm tiêu đề tôi phụ huynh họp 

Xin vui lòng thực hiện kế hoạch tham dự HES 
tiêu đề tôi phụ huynh họp thứ tư, ngày 13 tháng 
9th lúc 5 giờ chiều  Thông tin về các tiêu chuẩn 
cơ sở báo cáo thẻ mới sẽ trình bày tại cuộc họp 
này. 

 

 

Học sinh nghỉ, kỳ nghỉ học, và ngày phát 
hành đầu 

Tháng Mười 6th là một ngày làm việc của giáo 
viên.  Có là không có học sinh ngày hôm đó.  
Thứ hai, ngày 09 tháng 10th là một kỳ nghỉ học 
trong chấp hành của Columbus Day.  Ngày phát 
hành đầu tiên sẽ là thứ tư, ngày 18 tháng 10 th 
và thứ năm, tháng mười 19th.  Sinh viên sẽ 
được phát hành vào lúc 12:00:00 vào những 
ngày đó. 
 

Ngày để nhớ 

Tháng chín 7  ông bà Day (PreK-2) 

Tháng Chín 8 ông bà ngày (3-5)  

Ngày 13 tháng 9 tiêu đề tôi phụ huynh họp 5 

chiều. 

Tháng chín 15 cuối ngày bán hàng bánh kẹo 

21 tháng 9 cha mẹ thư viện định hướng 8 giờ 

sáng 

Tháng Chín 25-29 Scholastic Book Fair 

Tháng 9 28 tình nguyện viên hội thảo 

Học tập chuyên nghiệp ngày 6 tháng 10 

10 9 Columbus Day Holiday 

Ngày 11 tháng 10  kết thúc của 1st chín 

tuần 

Ngày 12 tháng 10  bắt đầu từ 2nd chín 

tuần 

Ngày 18-19 ngày phát hành đầu 

Ngày 19 tháng 10  thẻ báo cáo 
 

Cảm ơn bạn! 
HES nhờ Jesse và Doris Willard từ H & R Block, 
Hephzibah United Methodist Church, và tắm 
Presbyterian Church cách tặng trường cung cấp 
cho học sinh và giáo viên của chúng tôi! 

 

Kỷ niệm bà ngoại của chúng tôi 
Hãy đến và có bữa ăn trưa với cháu hoặc cháu 
của bạn. 

Thứ năm, Tháng Chín 7 
Lớp PreK-lớp 2 

 

Thứ sáu tháng 8 
Lớp 3 -5 
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Vô hạn cơ sở phụ huynh cổng thông tin 

Cổng thông tin phụ huynh trường vô hạn cung cấp các gia đình trong khu học chánh quận Richmond 
thông tin trực tuyến về thành tích của con em mình.   Để được hướng dẫn để kích hoạt trong trường 
vô hạn cổng thông tin tài khoản của bạn, vui lòng truy cập  https://goo.GL/DfKFb5 hoặc  liên hệ với bà 
Skeens tại 706-592-4561 để biết thêm thông tin. 

Tình nguyện đào tạo 

Nếu bạn muốn tình nguyện viên tại HES hoặc tham dự một chuyến với trẻ em của bạn, bạn cần phải 
tham dự một buổi tập huấn tình nguyện viên.  Phiên tiếp theo tình nguyện đào tạo sẽ là thứ năm, 
Tháng Chín 28th lúc 8 giờ sáng.  Tất cả buổi tập huấn tình nguyện sẽ được tổ chức tại Phòng tài 
nguyên phụ huynh. 

 

Thư viện tin tức 

HES tất cả học sinh tham gia vào thư viện định hướng trong hai tuần qua.  Xin nhắc nhở con em 
mình để chăm sóc của cuốn sách của họ.  Học sinh có hai tuần để kiểm tra các sách giáo khoa và 
báo cáo thiệt hại cho bà Enfinger.  Thiệt hại không được báo cáo và ghi nhận có thể bị tính phí 
vào cuối năm. Tiền phạt có thể phải trả cho viết, nước thiệt hại, rách nát hoặc bị mất trang, và bị 
hư hỏng hoặc thiếu mã vạch.  Phụ huynh hoặc học sinh chịu trách nhiệm cho tất cả các mục mất. 
 
HES cha mẹ có thể đi đến bốn cuốn sách cho hai tuần từ Trung tâm phương tiện truyền thông.  
Phụ huynh sẽ được yêu cầu để đi đến thư viện để kiểm tra các cuốn sách.  Nếu bạn đang quan 
tâm đến việc nhận được một thẻ thư viện, dừng lại bởi Trung tâm truyền thông và nói chuyện với 
bà Enfinger.   Media Center giờ sẽ từ 7:00 giờ sáng đến 2:00 chiều và bởi cuộc hẹn sau 2 giờ 30 
chiều  Xin vui lòng gọi 706-592-4561 ext. 212 để sắp xếp một cuộc hẹn. 
 

Scholastic cuốn sách hội chợ 

Hội chợ sách Scholastic sẽ là tại HES ngày 25-28 từ 07: 00 đến 03: 00 và ngày 29 Anhth từ 07: 00 
đến 13: 00  Chúng tôi đang cần tình nguyện viên để giúp đỡ chúng tôi.  Xin vui lòng gọi 706-592-
4561, ext. 212, hoặc đến gặp bà Enfinger để sắp xếp thời gian của bạn.  Cảm ơn bạn trước cho 
sự giúp đỡ của bạn, và chúng tôi hy vọng để xem bạn tại hội chợ sách! 

 

Hộp Tops cho giáo dục, nhãn cho giáo dục, vv. 
HES thu thập các hộp mực rỗng in, hộp ngọn giáo dục nhãn, và nhãn cho giáo dục và để gây quỹ 
cho nhiều nguồn tài nguyên trong các thư viện cần thiết.  Cảm ơn bạn đã hỗ trợ HES! 
 
Các lớp học gửi hộp đỉnh nhất cho tháng tám và tháng chín sẽ giành chiến thắng một bữa tiệc 
pizza trong tháng mười.  Sinh viên nộp các đỉnh hộp hầu hết cho tháng mười sẽ giành chiến thắng 
một điều trị từ bà Enfinger. 
 
Một lớn, cảm ơn bạn Kylie Kirkendoll, Ayna Kirkendoll và Riley Bale cho chuyển trong hộp mực 
máy in rỗng!  HES đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn! 
 

 

Trang web của trường 

Xin vui lòng truy cập vào và đánh dấu trang web HES lúc http://heph-elem.rcboe.org cho các 
thông tin liên quan đến các trường học.  Có một tính năng lịch mà sẽ giữ cho bạn thông tin mới 
nhất về các sự kiện của nhà trường và phụ huynh có thể xem các giáo viên lớp trang thông tin liên 
quan đến lớp học của con em mình 

 

https://goo.gl/DfKFb5
http://heph-elem.rcboe.org/
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Học hôm nay... Hàng đầu thế giới ngày mai 
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