
Kính thưa quý gia đình, 

Học sinh có cơ hôi để lấy lại đồ đạc còn để lại ở trường và trả lại đồ của trường các 
em còn giữ. Hiệu trưởng của các em sẽ gởi email cho biết cụ thể thời gian quý vị có 

thể đến trường. Lịch này chỉ dành cho những học sinh lớp từ Mẫu Giáo – lớp 
4, lớp 6-7 và lớp 9-11 của năm học vừa rồi. 

Lưu Ý:  Học sinh sẽ vẫn giữ máy tính Chromebook và đồ sạc và đem đến trường 

khi các em nhập học vào tháng Tám. 

Danh sách các món đồ cần gởi trả lại trường  

 Nhạc khí của nhà trường cho học sinh mượn.  
 Sách giáo khoa  

 Sách thư viện LPS 
 Thiết bị kỹ thuật trợ giúp học sinh giáo dục đặc biệt (trừ khi học sinh tham 

gia học hè)  
 Sách trong thư viện lớp của giáo viên  
 Bất kỳ đồ đạc nào khác của nhà trường hoặc của giáo viên  

Việc trả và nhận lại đồ sẽ chỉ được tiến hành dưới hình thức drive-through. 

Để đảm bảo thực hiện phương pháp an toàn sức khỏe, chúng tôi muốn quá 
trình giao, nhận nhanh chóng và hiệu quả. Hiệu trưởng sẽ email quý vị lịch 

của trường quý vị.  

 Hãy ở trong xe của quý vị 
 Học sinh và gia đình sẽ không vào trường  

 Khẩu trang và bao tay được khuyến khích sử dụng. 
 Nếu có thể, hãy để các món đồ cần trả lại trường trong cốp xe của quý vị.  
 Đi theo dòng xe và hướng dẫn từ nhân viên nhà trường có mặc áo khoác an 

toàn.  
 Nhân viên trường sẽ mang đồ của con em ra cho quý vị.  

 Cười, vẫy tay hoặc chào đều được hoan nghênh 
 Xin đừng đưa tay để đập tay (high fives), ôm, cụng tạy (fist bump) cho nhân 

viên trường 

Cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị! Xin hãy gọi cho văn phòng trường nếu quý vị có câu 

hỏi về việc trả hoặc nhận đồ này.  
  

 


