
Tháng lịch sử đen 

Trong tháng hai, chúng tôi sẽ được kỷ niệm những thành tựu của người Mỹ gốc Phi và nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của họ trong lịch sử. Các bài học sẽ được giảng dạy trong các lớp học khác nhau 
để làm nổi bật những đóng góp của người Mỹ gốc Phi cho Lịch sử và học sinh sẽ có một loạt các hoạt 
động để hoàn thành trong lễ kỷ niệm Tháng Lịch sử Đen.  CAP sẽ đăng bài làm việc của sinh viên 
trên mạng xã hội của CAP trong suốt cả tháng. 
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Tháng lịch sử đen 
2/1/2021-2/28/2021 

Quý III bắt đầu 
2/1/2021 

Hội nghị thẻ báo cáo ảo 
    2/11/2021- 2 PM- 7 PM                           

&                                                      
2/12/2021- 2 PM-5 PM 

Tuần lễ Linh hồn Valentine 
2/8/2021-2/12/2021 

Ngày của Tổng thống- Không 
có trường học 

2/15/2021-2/16/2021 

 FEBRUARY 2, 2021

Bản tin trường tiểu học 
CAP 



Bruin Pride-Đồng cảm 
Đặc điểm nhân vật CAP cho tháng hai là đồngcảm.   Sự đồng  cảm là 
sự hiểu biết và quan tâm đến những vấn đề hoặc cảm xúc của người 
khác.  CAP Bruins, hãy thể hiện sự đồng cảm, không chỉ trong tháng 
này, mà còn hàng ngày.  

 
Các hình thức vật lý và tiêm chủng 
Học sinh cần phải kiểm tra thể chất và nha khoa mỗi năm học, cũng như, 
được cập nhật với tiêm chủng của họ.  Vui lòng gửi email các mẫu đơn đã 
nmorales@communityacademy.org  của bạn 
eotero@communityacademy.org và gửi chúng ra hoặc thả chúng vào hộp 
nằm ở Sảnh 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 chủng ngừa. Xin vui lòng gọi cho Văn phòng Y tá với bất kỳ 
câu hỏi hoặc mối quan tâm, 215-533-6700. 

 

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

absent@communityacademy.org

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

powerinfo@communityacademy.org

Hỗ trợ công nghệ:

https://www.communityacademy.org/cap-connected
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