
QUEEN OF ANGELS
WINTER NEWSLETTER

HAPPY NEW YEAR! 
WELCOME TO A NEW SEMESTER AND
NEW YEAR! MAY GOD'S LOVE, PEACE
AND JOY BE WITH YOUR FAMILY IN
THIS NEW  YEAR. WE HOPE YOU HAD A
GREAT TIME WITH YOUR FAMILY AND
FRIENDS. 

There will be an opportunity on Saturday,
February 8  for you to inform us about any
concerns you may have about your
child’s/children education. Please be sure to
sign up. Please inform your child’s teacher if
there is a time conflict: we would be more
than happy to make other arrangements to
fit your schedule.

INFORMAL CONFERENCE
Họp Phụ Huynh

Để giúp quy phụ Huynh giải đáp những
thắc mắc về các chương trình học, về
thời gian và các vấn đề liên quan đến
việc học hành của các em, nhà trường sẽ
tổ chức một buổi gặp gỡ giữa phụ huynh
và giáo viên để lắng nghe và giải đáp các
thắc mắc của quý vị. Thời gian sẽ vào
ngày 8 tháng 2. Và có giấy để quí vị ghi
danh vào giờ quí vị chọn. 

IMMUNIZATION RECORDS 
UPDATE

 

Any time your child receives an
immunization, please submit
their updated immunization

record.
Mỗi lần bé được chích ngừa, xin
quý phụ huynh cho nhà trường

một bản sao giấy chích ngừa mới
nhất của bé. 



Học Phí
Kính thưa quý phụ huynh:
 

Theo thể lể Nhà Trẻ tại Hoa Kỳ, nếu bé
đã vào nhà trẻ được 6 tháng trở lên thì
bé được nghỉ 1 tuần vacation không
phải đóng học phí. Ngoài ra, bất cứ lý
do nào bé không đến trường một hai
ngày hay cả tuần thì phụ huynh vẫn
phải đóng học phí cả tuần. Thể lệ này
được ghi trong đơn xin học mà quý vị
đã đồng ý và ký nhận. 
 

Học phí trả vào ngày Thứ Hai đầu
tuần. Đôi khi vì hoàn cảnh quí vị xin và
chúng tôi đồng ý gia hạn cho đến 9 giờ
sáng thứ 6 đó. Nếu quá hạn thì xin
đóng thêm $5.00 tiền phạt trễ cho
tuần đó. 

 
January 20th - Martin Luther King 
February 17th - President's Day
April 10th - Good Friday
April 13th - Easter Monday
May 25th - Memorial Day
June 8th - 19th - Sisters' Retreat and
Conference 
 

Queen of Angels 
 Closing Dates

ANNUAL FOOD FEE
 

Please remember that an
annual food fee of $50per
child is due annually, on

January 1, 2019.
 

Tiền ăn cho các bé mỗi năm
là $50 và xin đóng vào 

Tháng Một. 


