
Thưa quý phụ huynh / người giám hộ: 
Chào mừng đến với năm học 2019/2020! Vui lòng đọc tiếp để biết thông tin quan trọng, bao gồm danh sách 
đồng phục và chính sách điện thoại di động và đồng phục. 
 
Gặp đội lớp 6! 
Bà Reyes, Phòng 308, Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh, reyes @ điềugeporticu.net 
Bà Kelemen, Phòng 307, Toán, jkelemen @ điềugeporticu.net 
Bà Dodge, Phòng 310, Khoa học & Khoa học xã hội, kdodge @ kèm điều chế.net 
Bà Lopez, Phòng 309, Hướng dẫn chuyên ngành, elopez @ điềugeporticu.net 
Bà Stewart, Hỗ trợ tài nguyên, estewart @ kèmgeporticu.net 
Cô Ellie, Trợ lý giảng dạy, hgoncalves @ điềugeporticu.net 
Giao tiếp sẽ là phần quan trọng nhất của một năm lớp 6 thành công! 
 
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại các địa chỉ email ở trên. 
Vui lòng truy cập Trang web Lớp 6 của chúng tôi tại: https: // www. Điều chỉnh các trang web chính thức / miền 
miền Nam 
Bà Dodge sẽ sử dụng Remind như một phương thức giao tiếp bổ sung. Vui lòng bấm vào đây để tham gia 
Nhắc nhở, một cách dễ dàng để lấy thông tin và trò chuyện với giáo viên ngay trên điện thoại của bạn! 
Tuân thủ Quy tắc trang phục thống nhất ở lớp sáu là bắt buộc. ** Hãy chắc chắn rằng con bạn có áo len hoặc 
áo len đồng phục, vì chúng sẽ không được phép mặc bất kỳ áo len / áo nỉ không đồng phục. ** 
 
Chính sách đồng phục của Trường Công lập Bridgeport như sau: 
 
Đáy: Học sinh có thể mặc quần đồng phục hải quân hoặc kaki (nâu), các cô gái cũng có tùy chọn mặc váy hải 
quân hoặc kaki với độ dài phù hợp. Quần bó sát chỉ được phép vào những ngày tập thể dục: CHỈ màu xám và 
màu hải quân; chữ hoặc logo, (trừ mồ hôi chính thức của Trường Madison) KHÔNG được phép. JEans 
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. 
Áo: Học sinh có thể mặc áo sơ mi RẮN màu trắng, hải quân hoặc màu hạt dẻ không có chữ hoặc logo (trừ áo 
chính thức của Trường Madison). 
Áo len hoặc áo nỉ: Có thể là áo thun hoặc có khóa kéo, phải có màu xanh nước biển, xám hoặc trắng; mũ trùm 
đầu, viết và / hoặc logo (trừ áo khoác ngoài chính thức của Trường Madison) hoặc nhiều màu KHÔNG được 
phép. 
Không được phép sử dụng điện thoại di động trong trường học, như đã lưu ý trong Quy tắc ứng xử của 
Bridgeport: 
 
Sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị di động khi ở trường hoặc trong khi tham dự bất kỳ chức năng nào do 
nhà trường tài trợ trên hoặc ngoài tài sản của trường: 
 
Học sinh không được sử dụng thiết bị di động hoặc điện thoại di động, ví dụ: MP3, iPod, Điện thoại thông minh 
hoặc Máy tính bảng trong giờ học cho các mục đích phi học thuật. Nếu học sinh bị phát hiện sử dụng các thiết 
bị như vậy, quản trị viên có thể tịch thu và trả lại thiết bị vào cuối ngày và cảnh báo rằng các vi phạm lặp đi lặp 
lại sẽ dẫn đến việc thiết bị bị tịch thu trong một tháng. 
 
Nếu một học sinh được nhìn thấy bằng điện thoại di động trong ngày học, điện thoại sẽ được sử dụng, trao 
cho chính quyền và phụ huynh sẽ được yêu cầu đến và nhận điện thoại. Ngoài ra, sinh viên mang điện thoại 
vào trường có nguy cơ của riêng họ. Hệ thống trường công Bridg Bridg, giáo viên và nhân viên của trường sẽ 
không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra với điện thoại di động của học sinh. 
 



XIN VUI LÒNG XEM XÉT TUYỆT VỜI SAU CÁC CUNG CẤP LỚP CẦN THIẾT: 
 
Nước rửa tay không mùi (2-3 chai) Khăn giấy (2-3 hộp) Khăn lau khử trùng (2-3 hộp) 
 
Khăn giấy (2 cuộn) Sao chép giấy (2 - 3 gói) Black Sharpies 
 
CẢM ƠN BẠN!!! 
 
Danh mục vật tư: Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh (Rm. 308) & Khoa học / Khoa học xã hội (Rm. 310) 
 
TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN LỚP HỌC: Chín mục đầu tiên sẽ được phân chia giữa các phòng 308 & 310 để con 
bạn sử dụng trong các lớp đó: 
 
Hai hộp lớn bút chì số 2 (24 trở lên) 
Hai gói bút chì màu (24 số) 
Bút đỏ (2) 
Hai gói tô sáng (mỗi màu bốn màu) 
Hai gói - que keo Jumbo (mỗi gói 4 cái) 
Tẩy lớn màu hồng (2) 
Ba - 2 túi thư mục nhựa nặng 
Sổ tay thành phần cai trị rộng 
Sổ tay một chủ đề cai trị rộng 
Năm - 1 môn học sổ ghi chép đại học 
Hai cặp tai nghe nhét tai - mỗi cặp trong túi khóa bằng nhựa riêng có dán tên và số phòng 
Hai gói giấy lót (không có lỗ và không có lề) Amazon mang những thứ này :) 
 Nuốt bút chì (có nắp đậy, xin vui lòng) KHÔNG hoạt động bằng pin 
CHỈ HỌC SINH HOMEROOM: Các mục sau đây sẽ được sử dụng trong cả ba phòng học: 
 
Hộp bút chì có khóa kéo mềm (không có hộp nhựa) 
Chuột USB (Tùy chọn, nhưng rất được khuyến khích vì nhiều trong số các chromebook của chúng tôi có 
miếng lót chuột không đáng tin cậy) 
 ** Vui lòng LABEL tất cả các nguồn cung cấp với tên con của bạn và mang chúng đến trường vào ngày 29 
tháng 8 năm 2019 ** 
 
  
Mong một năm học tuyệt vời! 
  
Bà Dodge, Bà Kelemen & Bà Reyes 
 
 


