
Truyền thông sắp tới 
Tiến sĩ O'Brien sẽ được gửi, qua email, một lá thư vào tuần tới liên quan đến các sinh viên trở lại 
trường.  Chúng tôi đang xem xét việc tiêm chủng Covid19 và tỷ lệ dương tính hiện tại ở Philadelphia. 

Hình thức vật lý và tiêm chủng 
Học sinh cần phải có một cuộc kiểm tra thể chất và nha khoa mỗi năm học, cũng như, được cập nhật với tiêm 
chủng của họ.  Vui lòng gửi biểu mẫu đã hoàn nmorales@communityacademy.org của  bạn 
eotero@communityacademy.org và gửi hoặc gửi chúng vào hộp nằm trong Sảnh Phía Trước càng sớm càng 
tốt.   Để học sinh của bạn ghi danh vào lai, họ phải có một hình thức vật lý cập nhật hoàn thành và được cập 
nhật với tất cả các tiêm chủng. Xin vui lòng gọi cho Văn phòng Y tá với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm, 
215-533-6700. 
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Đón học sinh (Giáo viênsẽ gửi tin nhắn 
trên Thẻ Lớp học nếu con bạn cần 

nhận thêm đồ dùng vào ngày hôm đó) 
1/14/2021- 12 PM- 2 PM 

Martin Luther King Jr. Ngày không có 
trường học cho sinh viên      

1/18/2021 

Kỳ thi giữa kỳ (5th-8th) 
1/21/2021-1/29/2021 

Kết thúc Quý 2                            
1/29/2021

 JANUARY 8, 2021

Bản tin trường tiểu học 
CAP 
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Bruin Pride- Xuất sắc 
Đặc điểm ký tự CAP cho tháng 1 là Xuấtsắc.  Xuất sắc là chất lượng xuất sắc hoặc cực 
kỳ tốt.  CAP Bruins, hãy kết thúc học kỳ này bằng cách cho giáo viên của bạn thấy sự 
xuất sắc mà bạn có khả năng đạt được.   

 
Martin Luther King Jr. Ngày phục vụ
Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, chúng tôi tôn vinh Martin Luther King Jr. 
bằng cách khuyến khích học sinh của chúng tôi tham gia vào một ngày 
phục vụ vì không có lớp học vào ngày hôm đó.  Ngày này nên được coi là 
"một ngày, không phải là một ngày nghỉ".  Chúng tôi rất thích nhìn thấy 
hình ảnh của sinh viên của chúng tôi làm sạch khối của họ hoặc bất kỳ hình 
thức khác của công việc tình nguyện xã hội khoảng cách.  Xin vui lòng gửi 
tất cả các hình ảnh cho bà McNamara, 
jmcnamara@communityacademy.org,bởi 03:00 ngày 18/01/2021.  Cho 
phép kỷ niệm 26 năm ngày phục vụ này bằng cách phục vụ cộng đồng của 
chúng tôi để vinh danh cuộc sống và di sản của ông King. 

Chương trình ẩm thực mùa hè liền mạch 
Chỉ cần một lời nhắc nhở rằng bất kỳ trẻ em, không phải là một học sinh CAP, có 
đủ điều kiện để nhận được một bữa ăn trưa và bữa ăn sáng miễn phí vào thứ Ba và 
thứ Năm từ 10:00-02:00. Không yêu cầu giấy tờ tùy thân. Đón khách tại Kiss & 
Go. 
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IMPORTANT LINKS 
Nếu con quý vị vắng mặt, hãy gửi email có tên đầy đủ và phòng họp của con quý vị 

đến:
absent@communityacademy.org

Đối với các câu hỏi, tên người dùng và mật khẩu powerschool, hãy gửi email đến:

powerinfo@communityacademy.org

Đối với hỗ trợ công nghệ:
https://www.communityacademy.org/cap-connected
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