
Cập nhật tham dự 
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 12/7/2020, chúng tôi sẽ không còn sử dụng mẫu tham dự 
để ghi nhật ký tham dự của học sinh.  Tham dự sẽ được thực hiện trong giai đoạn 1 
và / hoặc các buổi Homeroom Live.  Chúng tôi sẽ không còn chấp nhận mẫu đơn 
để ghi lại việc tham dự. Vào thứ Tư, học sinh sẽ được giáo viên của họ cung cấp, 
với một thời gian nhất định để đăng nhập vào Phòng chủ nhiệm để tham dự và đặt 
bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công việc được đăng cho ngày hôm đó. Hãy nhớ 
gửi trong một lưu ý lý do vắng mặt, nếu con bạn bỏ học, vì vậy họ có thể tạo nên 
công việc bị mất ngày hôm đó.  Ghi chú vắng mặt có thể được gửi qua email 
absent@communityacademy.org. 

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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Bruin Pride- Quyết tâm 
Đặc điểm ký tự CAP cho tháng 12 là Quyết tâm.  Quyết 
tâm là một chất lượng mà làm cho bạn tiếp tục cố gắng để 
làm hoặc đạt được một cái gì đó là khó khăn. 

Lịch nghỉ lễ 
Hãy nhớ tất cả các hoạt động lễ hội vui vẻ, chúng tôi đã sắp 
lên trong tháng này.  Nếu bạn chọn tham gia, xin vui lòng gửi 
email hình ảnh của bạn cho cô McNamara, bởi 03:00, ngày 
của hoạt động, jmcnamara@communityacademy.org. Một 
bản sao của lịch nghỉ lễ nằm ở cuối bản tin này. 

Cây trang trí cuộc thi  
Giúp chúng tôi trang trí cây kỳ nghỉ CAP của chúng tôi!  
Tham gia là tùy chọn, nhưng nếu bạn chọn để làm cho một 
vật trang trí, bạn có thể thả nó ra trong hộp nằm ở sảnh phía 
trước hoặc gửi email một hình ảnh cho bà McNamara bởi 
03:00 thứ ba 12/15/2020, 
jmcnamara@communityacademy.org.  Vui lòng xem tờ rơi ở 
cuối bản tin này để biết thêm chi tiết.
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Liên kết quan trọng 
Nếu con quý vị vắng mặt, hãy gửi email có họ tên đầy đủ và chủ nhiệm 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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Lịch nghỉ lễ tháng 12 năm 2020     
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

30 1 
Mặc màu xanh lá cây 

của bạn! Gửi hình 
ảnh của bạn cho cô 

McNamara. 

2 
 

3 
Ăn mặc như nhân 
vật kỳ nghỉ yêu 

thích của bạn! Gửi 
hình ảnh của bạn  

chợ Cô McNamara. 

4 
 

7 
Mặc màu đỏ 
của bạn! Gửi 
hình ảnh của 
bạn cho cô 
McNamara. 

8 
 

9 
  
 

10 
Mặc màu xanh của 
bạn cho Hanukkah! 
Gửi hình ảnh của 

bạn cho cô 
McNamara. 

11 
Đội mũ, tai, gạc yêu 
thích của bạn, v.v.! 
Gửi hình ảnh của 

bạn cho cô 
McNamara. 

14 
 

15 
 

Tham (Tham) gia 
phiên Cna thiệp và 

mở rộng của bạn cho 
kỳ nghỉ Đố với giáo 

viên của bạn. 

16 
Bụi ra hoặc làm 
cho một áo len 
xấu xí để mặc 

cho các lớp học 
ảo của bạn. Gửi 
hình ảnh của 
bạn cho cô 
McNamara. 

 

17 
Tham (Tham) gia có 
thể  thiệp của bạn 
& mở rộng phiên 

cho ca cao nóng Đi  
một cuốn  sách.  

Giáo viên của bạn 
sẽ đọc cho bạn một 

câu chuyện kỳ 
nghỉ. 

18 
Demonstra quámột 
trong những nguyên 

tắc cốt lõi của 
Kwanzaa: Kwanzaa: 
Kwanzaa:  kết, tự 

quyết, công việc tập 
thể và trách nhiệm, 
kinh tế hợp tác xã, 
mục đích, sáng tạo, 
và đức tin. Gửi hình 
ảnh của bạn cho cô 

McNamara. 

21 
Như món quà của 
chúng tôi cho các 
gia đình CAP của 
chúng tôi, các 
giảng viên và 

nhân viên đã tạo 
ra một cuốn sách 
công thức nấu ăn 
kỳ nghỉ yêu thích 
của họ.  Nó sẽ có 
sẵn trên Trang 
web CAP và 

Google Lớp học 
của giáo viên của 

bạn. 

22 
Để xem niềm vui của 
bạn, vui lòng truy 
cập Google Lớp học 
của giáo viên hoặc 
Trang web CAP của 
chúng tôi để xem 
Video chúc mừng 
ngày lễ của chúng 

tôi. 

23 24 25 

28 29 30 31   

 
 

 

Xin vui lòng 
gửi tất cả 
các hình 
ảnh cho cô 
McNamara, 
jmcnamara
@communit
yacademy.o

rg 
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Giúp chúng tôi trang trí của 
chúng tôi Cây nghỉ dưỡng 

Yêu cầu: 

1. Sáng tạo và độc đáo 
2. Bao gồm tên và lớp của bạn 

trên đồ trang trí của bạn  
3. Bao gồm một chuỗi hoặc móc 
để treo 

4. Đồ trang trí phải được nhận 
trước ngày 15 tháng 12. 

5. Top 3 giải thưởng sẽ nhận 
được thẻ quà tặng Amazon trị 
giá 25 USD  

6. Tham gia là TÙY CHỌN 

Tạo trang trí kỳ nghỉ của 
riêng bạn và giúp chúng tôi 
trang trí cây của chúng tôi.  

Bạn có thể thả đồ trang trí của 
bạn ở sảnh phía trước với tên của 
bạn & lớp đính kèm (tùy chọn ưa 
thích) hoặc gửi email một hình 
ảnh của đồ trang trí của bạn 

(hoặc bất kỳ câu hỏi) để: 

jmcnamara@communityacademy
.org 
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