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Dear Families of St. Barnabas,
Time flies – we are excited to welcome our teachers back to school this week! We are busy preparing for a
great year, even as we face new challenges. Starting the year virtually is not what we had hoped for, but the
safety of our teachers, children, and all of our families, of course, is the highest priority. We are taking
lessons learned from the spring to help make our virtual learning experience even better!
To start the year, students should expect virtual classes to feel more like a regular school day. We will begin
our day at 8am and expect to wrap up at 3pm. We will schedule all of our core subjects: math, reading,
religion, social studies and science. Students will also experience specials classes with live teaching. We will
be sharing additional tools and resources to help students. On Fridays, students will have live classes in the
morning and then participate in enrichment lessons or be able to work independently in the afternoon.
In other news, it’s with a heavy heart that we will not be offering Pre-K this year at St. Barnabas. We have
offered space at other IMS schools for enrolled families and some may choose our local daycare partners. We
do plan to offer Pre-K again next year!
On a brighter note, we are very excited to announce that we are going to be offering Spanish as one of our
specials classes to all students!
We will begin introducing our new teachers and staff members on Class Dojo. We have assembled an
amazing team and are looking forward to you meeting our new teachers!
On Wednesday, September 2nd and Thursday September 3rd we will ask families and students to come to
school to briefly meet their teachers and to pick up necessary books and materials. We will create a schedule
to ensure safe distancing and send that out soon!
On Wednesday, September 2nd at 5pm we will be hosting a Family Townhall to share more details on our
virtual learning plan and to answer questions you may have.
For additional information from IMS regarding our school opening and safety plans, please visit this website:
IMS Back to School.
Please see below for important information and updates. Enjoy the last few weeks of summer!
Sincerely,

Mr. Tom Whittle
Principal

Ms. Rebecca Lord
Assistant Principal

Important Dates
September 2nd & 3rd – Meet Your Teacher! Book Pick-up (Schedule TBD)
September 2nd – Family Townhall with Mr. Whittle and Ms. Lord – 5pm
September 3rd – Class Orientation Option 1 with Teachers
September 4th – Opening Prayer Service – 9am; Class Orientation option
2 with Teachers
September 8th – First Day of School!

ClassDojo
We will continue to use ClassDojo to communicate during the school year, post
class schedules and links, and to reward students with positive points!
Please look for a message from your new teacher within the next couple of days
with a link to your new class page. For returning students, it should come through
the app. New families – please check your email (including spam folder)!

School Day
We are planning to make virtual learning mirror a regular in-person school day much more closely. The goal
is to provide a consistent schedule and for students to learn all content areas. We are aware of the possibility
of “Zoom fatigue” – so the day will be a mix of teacher-led instruction, small-group work, and independent
work. We of course will also have brain breaks and chances to get up and move!
Sample Schedule (each class’s schedule will look different!):
8:00-8:30am

Morning Meeting

8:30-9:30am

ELA (English Language Arts) Block I – whole-class instruction

9:30-10:30am

ELA Block II – small-group and independent work

10:30-11:15

Specials and Break

11:15-12:00

Flex Block II – Science, Social Studies, Handwriting

12:00-12:30

Lunch Break

12:30-1:45

Math

1:45-2:00

Break

2:00-3:00

Flex Block II, including Religion and Closing Activities
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Learning Environment
We encourage you to start thinking about where your child’s “classroom” at home will be. This should
preferably be a consistent, quiet, distraction-free area. Students should have all of their school materials
organized neatly nearby. We suggest headphones (not earbuds) for students, and preferably sound-limiting
ones for younger children. Students should feel comfortable with their camera on, so consider the
background of the video. With siblings at home, this may be more challenging to find quiet places so start
considering now as they will all be engaged in video lessons at the same time.
IMS is working to purchase additional Chromebooks for students to borrow. However, you are free to use
your own laptop or Chromebook. Chromebooks can be purchased for $200-300 (Walmart link) and laptops
with Windows can be purchased for a bit more (Walmart link). Phones, iPads or tablets will not be sufficient
for students as they will not be able to fully access learning platforms and engage with the materials.
We will be providing textbooks, workbooks, and novels for students and those can be picked up September
2nd and 3rd – we will send out a more detailed schedule soon.
Learning Space Suggestions:
• Quiet and peaceful - no distractions
• Headphones suggested - example
• Desk or table top with space to write
• A way to organize books, pencils, and other necessary materials
• Personalize the area and their background!

Bus Program – Payment if you choose not to take the bus when schools open
The School District of Philadelphia has launched a pilot to provide a $150 monthly payment (up to $1,500
total) per household for the 2020-21 school calendar year to parents who choose to opt out of bus, van or
cab assignment for their child to be transported to and from school. This will begin when our schools
transition to the hybrid model. This is not applicable when our schools are 100% virtual.
Flat Rate Payment Form – deadline to apply is August 28th
Food Pickup
NDS will be providing students with weekly meals. Students will be able to receive 5 breakfasts, 5 lunches,
and 10 cartons of milk each week. We are planning weekly pickups on Thursday and Friday starting
September 3rd.
Summer Work
Teachers have created summer packets that will help to keep our students’ brains engaged and prevent
“summer slide”. Math work has been created to practice the skills that they learned this year. Reading
projects have been created so all students in that grade read the same book and can share projects when
school starts.
We suggest that you help keep students on track through the summer:
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•
•

August 15th – 75% or ¾ of the work should be complete
September 2nd / 3rd – Completed packets due to your new teacher!

Summer is also a great time for children to read for enjoyment – it’s a chance to find a series of books that
they love! Reading with younger children is the best way to help them maintain and boost their reading skills.
Ask questions about details, try to make predictions of what will happen, but overall just make it an fun
family activity!
If you did not receive a copy of the summer packet, please let us know and we will mail you one! Copies of
the Summer Packets can also be found here: https://stbarnabasphila.independencemissionschools.org/forparents/summer-work/
Enrollment, Financial Aid, and Tuition
If you have any questions regarding Financial Aid or Tuition, please reach out to Mrs. Haynes:
yhaynes@independencemissionschools.org.
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Estimadas familias de San Bernabé,
El tiempo vuela: ¡estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros maestros a la escuela esta semana!
Estaremos ocupados preparándonos para un gran año, incluso mientras enfrentamos nuevos desafíos.
Comenzar el año virtualmente no es lo que esperábamos, pero la seguridad de nuestros maestros, niños y
todas nuestras familias, por supuesto, es la máxima prioridad. ¡Estamos tomando lecciones aprendidas de la
primavera para ayudar a que nuestra experiencia de aprendizaje virtual sea aún mejor!
Para comenzar el año, los estudiantes deben esperar que las clases virtuales se sientan más como un día
escolar regular. Comenzaremos nuestro día a las 8 am y esperamos terminar a las 3 pm. Programaremos
todas nuestras materias básicas: matemáticas, lectura, religión, estudios sociales y ciencias. Los estudiantes
también experimentarán clases especiales con enseñanza en vivo. Compartiremos herramientas y recursos
adicionales para ayudar a los estudiantes. Los viernes, los estudiantes tendrán clases en vivo por la mañana y
luego participarán en lecciones de enriquecimiento o podrán trabajar de forma independiente por la tarde.
En otras noticias, es con pesar que no ofreceremos Pre-K este año en St. Barnabas. Hemos ofrecido espacio
en otras escuelas de IMS para familias inscritas y algunas pueden elegir a nuestros socios locales de
guardería. ¡Planeamos ofrecer Pre-K nuevamente el próximo año!
En una nota más brillante, ¡estamos muy emocionados de anunciar que vamos a ofrecer español como una
de nuestras clases especiales para todos los estudiantes!
Comenzaremos a presentar a nuestros nuevos maestros y miembros del personal en Class Dojo. ¡Hemos
reunido un equipo increíble y esperamos que conozca a nuestros nuevos maestros!
El miércoles 2 de septiembre y el jueves 3 de septiembre les pediremos a las familias y estudiantes que
vengan a la escuela para conocer brevemente a sus maestros y recoger los libros y materiales necesarios.
¡Crearemos un horario para garantizar un distanciamiento seguro y lo enviaremos pronto!
El miércoles 2 de septiembre a las 5:00 p. M. Organizaremos una reunión familiar para compartir más
detalles sobre nuestro plan de aprendizaje virtual y responder las preguntas que pueda tener.
Para obtener información adicional de IMS sobre nuestros planes de apertura y seguridad escolar, visite este
sitio web: IMS Back to School.
Consulte a continuación para obtener información importante y actualizaciones. ¡Disfruta de las últimas
semanas del verano!
Sinceramente,

Sr. Tom Whittle

Sra. Rebecca Lord

Director

Asistente principal
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Fechas importantes
2 y 3 de septiembre - ¡Conoce a tu maestro! Recogida de libros (horario
por determinar)
2 de septiembre - Reunión familiar con el Sr. Whittle y la Sra. Lord - 5:00
p.m.
3 de septiembre: opción 1 de orientación de clase con maestros
4 de septiembre - Servicio de oración de apertura - 9 am; Opción 2 de
orientación de clase con profesores
8 de septiembre - ¡Primer día de clases!

ClassDojo
Continuaremos usando ClassDojo para comunicarnos durante el año escolar,
publicar los horarios de clases y los enlaces, y para recompensar a los estudiantes
con puntos positivos.
Busque un mensaje de su nuevo maestro en los próximos días con un enlace a la
página de su nueva clase. Para los estudiantes que regresan, debe venir a través
de la aplicación. Nuevas familias: revise su correo electrónico (incluida la carpeta
de correo no deseado).

School Day
Estamos planeando hacer que el aprendizaje virtual refleje un día escolar regular en persona mucho más de
cerca. El objetivo es proporcionar un horario constante y que los estudiantes aprendan todas las áreas de
contenido. Somos conscientes de la posibilidad de "fatiga de Zoom", por lo que el día será una combinación
de instrucción dirigida por el maestro, trabajo en grupos pequeños y trabajo independiente. ¡Por supuesto,
también tendremos descansos para el cerebro y oportunidades para levantarnos y movernos!
Ejemplo de horario (¡el horario de cada clase se verá diferente!):
8:00-8:30am

Reunión matutina

8:30-9:30am

ELA (Artes del Lenguaje Inglés) Bloque I - instrucción para toda la clase

9:30-10:30am

ELA Block II - trabajo en grupos pequeños e independiente

10:30-11:15

Especiales y descanso

11:15-12:00

Flex Block II - Ciencias, estudios sociales, escritura a mano
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12:00-12:30

Pausa para almorzar

12:30-1:45

Matemáticas

1:45-2:00

Pausa

2:00-3:00

Flex Block II, incluida la religión y las actividades de cierre

Ambiente de aprendizaje
Le animamos a que empiece a pensar en dónde estará el "salón de clases" de su hijo en casa. Esta debe ser
preferiblemente un área constante, tranquila y libre de distracciones. Los estudiantes deben tener todos sus
materiales escolares organizados cuidadosamente cerca. Sugerimos audífonos (no audífonos) para los
estudiantes, y preferiblemente los que limitan el sonido para los niños más pequeños. Los estudiantes deben
sentirse cómodos con la cámara encendida, así que considere el fondo del video. Con hermanos en casa,
puede ser más difícil encontrar lugares tranquilos, así que comience a considerarlo ahora, ya que todos
participarán en lecciones en video al mismo tiempo.
IMS está trabajando para comprar Chromebooks adicionales para que los estudiantes los pidan prestados.
Sin embargo, puede utilizar su propia computadora portátil o Chromebook. Los Chromebook se pueden
comprar por $ 200-300 (Walmart link) y las computadoras portátiles con Windows se pueden comprar por un
poco más (Walmart link). Los teléfonos, iPads o tabletas no serán suficientes para los estudiantes, ya que no
podrán acceder por completo a las plataformas de aprendizaje e interactuar con los materiales.
Proporcionaremos libros de texto, libros de trabajo y novelas para los estudiantes, que se pueden recoger el
2 y el 3 de septiembre; pronto enviaremos un horario más detallado.
Sugerencias de espacio de aprendizaje:
• Tranquilo y pacífico, sin distracciones
• Auriculares sugeridos - example
• Escritorio o mesa con espacio para escribir
• Una forma de organizar libros, lápices y otros materiales necesarios
• ¡Personalice el área y su fondo!
Programa de autobús: pago si elige no tomar el autobús cuando las escuelas abren
El Distrito Escolar de Filadelfia ha lanzado un programa piloto para proporcionar un pago mensual de $ 150
(hasta $ 1,500 en total) por hogar durante el año calendario escolar 2020-21 a los padres que opten por no
participar en la asignación de autobús, camioneta o taxi para que su hijo sea transportado hacia y desde la
escuela. Esto comenzará cuando nuestras escuelas hagan la transición al modelo híbrido. Esto no es aplicable
cuando nuestras escuelas son 100% virtuales.
Flat Rate Payment Form: la fecha límite para presentar la solicitud es el 28 de agosto
Recogida de alimentos
NDS proporcionará a los estudiantes comidas semanales. Los estudiantes podrán recibir 5 desayunos, 5
almuerzos y 10 cartones de leche cada semana. Estamos planeando recolecciones semanales los jueves y
viernes a partir del 3 de septiembre.
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Trabajo de verano
Los maestros han creado paquetes de verano que ayudarán a mantener el cerebro de nuestros estudiantes
comprometido y evitarán el "deslizamiento de verano". El trabajo de matemáticas se ha creado para
practicar las habilidades que aprendieron este año. Se han creado proyectos de lectura para que todos los
estudiantes de ese grado lean el mismo libro y puedan compartir proyectos cuando comience la escuela.
Le sugerimos que ayude a mantener a los estudiantes encaminados durante el verano:
• 15 de agosto - 75% o ¾ del trabajo debe estar completo
• 2/3 de septiembre - ¡Paquetes completos debido a su nuevo maestro!
El verano también es un buen momento para que los niños lean por diversión: ¡es una oportunidad para
encontrar una serie de libros que les encanten! Leer con niños más pequeños es la mejor manera de
ayudarlos a mantener y mejorar sus habilidades de lectura. Haga preguntas sobre los detalles, intente hacer
predicciones de lo que sucederá, pero en general, ¡conviértalo en una actividad familiar divertida!
Si no recibió una copia del paquete de verano, háganoslo saber y le enviaremos una por correo. También se
pueden encontrar copias de los paquetes de verano aquí:
https://stbarnabasphila.independencemissionschools.org/for-parents/summer-work/
Matrícula, ayuda económica y matrícula
Si tiene alguna pregunta sobre la ayuda económica o la matrícula, comuníquese con la Sra. Haynes:
yhaynes@independencemissionschools.org.
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Kính gửi các gia đình của St. Barnabas,
Thời gian trôi nhanh - chúng tôi rất vui mừng được chào đón các giáo viên của chúng tôi trở lại trường học
trong tuần này! Chúng tôi sẽ bận rộn chuẩn bị cho một năm tuyệt vời, ngay cả khi chúng tôi phải đối mặt với
những thách thức mới. Bắt đầu một năm hầu như không như những gì chúng tôi mong đợi, nhưng tất nhiên,
sự an toàn của giáo viên, trẻ em và tất cả gia đình của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang rút ra
những bài học kinh nghiệm từ mùa xuân để giúp cải thiện trải nghiệm học tập ảo của chúng tôi!
Để bắt đầu năm học, học sinh nên mong đợi các lớp học ảo giống như một ngày học bình thường. Chúng tôi
sẽ bắt đầu một ngày của mình lúc 8 giờ sáng và dự kiến kết thúc lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ lên lịch cho tất
cả các môn học chính: toán, đọc, tôn giáo, nghiên cứu xã hội và khoa học. Học sinh cũng sẽ trải nghiệm các
lớp học đặc biệt với sự giảng dạy trực tiếp. Chúng tôi sẽ chia sẻ các công cụ và tài nguyên bổ sung để giúp
sinh viên. Vào các ngày thứ Sáu, học sinh sẽ có các lớp học trực tiếp vào buổi sáng và sau đó tham gia vào các
bài học bổ túc hoặc có thể làm việc độc lập vào buổi chiều.
Trong một tin tức khác, chúng tôi nặng lòng rằng chúng tôi sẽ không tổ chức Pre-K năm nay tại St. Barnabas.
Chúng tôi đã cung cấp chỗ tại các trường IMS khác cho các gia đình ghi danh và một số có thể chọn đối tác
giữ trẻ tại địa phương của chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch cung cấp Pre-K một lần nữa vào năm tới!
Một lưu ý sáng sủa hơn, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ cung cấp tiếng Tây Ban Nha như
một trong những lớp học đặc biệt của chúng tôi cho tất cả học sinh!
Chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu các giáo viên và nhân viên mới của mình trên Class Dojo. Chúng tôi đã tập hợp
một đội tuyệt vời và rất mong bạn được gặp những giáo viên mới của chúng tôi!
Vào Thứ Tư, ngày 2 tháng Chín và thứ Năm, ngày 3 tháng Chín, chúng tôi sẽ yêu cầu gia đình và học sinh đến
trường để gặp giáo viên của họ và lấy sách vở và tài liệu cần thiết. Chúng tôi sẽ tạo một lịch trình để đảm bảo
khoảng cách an toàn và sớm gửi điều đó đi!
Vào thứ Tư, ngày 2 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, chúng tôi sẽ tổ chức Family Townhall để chia sẻ thêm chi tiết về
kế hoạch học tập ảo của chúng tôi và để trả lời các câu hỏi mà bạn có thể có.
Để biết thêm thông tin từ IMS về kế hoạch mở trường và an toàn của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web
này: IMS Back to School
Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin và cập nhật quan trọng. Hãy tận hưởng vài tuần cuối cùng của mùa
hè!
Trân trọng,
Ông Tom Whittle Bà Rebecca Lord
Hiệu phó Hiệu trưởng
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Những ngày quan trọng
Ngày 2 & 3 tháng 9 - Gặp gỡ giáo viên của bạn! Nhận Đặt trước (Lịch
TBD)
Ngày 2 tháng 9 - Tòa thị chính gia đình với ông Whittle và bà Lord - 5 giờ
chiều
Ngày 3 tháng 9 - Phương án Định hướng Lớp học 1 với Giáo viên
Ngày 4 tháng 9 - Khai mạc Dịch vụ Cầu nguyện - 9 giờ sáng; Định hướng
lớp học tùy chọn 2 với giáo viên
Ngày 8 tháng 9 - Ngày tựu trường!

ClassDojo
Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng ClassDojo để giao tiếp trong năm học, đăng lịch học
và liên kết, đồng thời khen thưởng những học sinh có điểm tích cực!
Vui lòng tìm tin nhắn từ giáo viên mới của bạn trong vòng vài ngày tới với liên kết
đến trang lớp học mới của bạn. Đối với sinh viên trở lại, nó sẽ đến qua ứng dụng.
Gia đình mới - vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm cả thư mục thư rác)!

Ngày học
Chúng tôi đang có kế hoạch làm cho gương học tập ảo trở thành một ngày học trực tiếp bình thường chặt
chẽ hơn nhiều. Mục đích là cung cấp một lịch trình nhất quán và cho học sinh học tất cả các lĩnh vực nội
dung. Chúng tôi nhận thức được khả năng xảy ra “Sự mệt mỏi khi phóng to” - vì vậy một ngày sẽ là sự kết
hợp giữa hướng dẫn do giáo viên hướng dẫn, làm việc nhóm nhỏ và làm việc độc lập. Tất nhiên chúng ta cũng
sẽ có những phút giây nghỉ ngơi và có cơ hội đứng dậy và di chuyển!
Lịch biểu mẫu (lịch trình của mỗi lớp sẽ khác nhau!):
8:00-8:30am

Cuộc họp buổi sáng

8:30-9:30am

ELA (Ngữ Văn Anh) Khối I - hướng dẫn cả lớp

9:30-10:30am

ELA Khối II - làm việc nhóm nhỏ và độc lập

10:30-11:15

Đặc biệt và Giải lao

11:15-12:00

Flex Block II - Khoa học, Nghiên cứu xã hội, Chữ viết tay

12:00-12:30

Nghỉ trưa
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12:30-1:45

môn Toán

1:45-2:00

gián đoạn

2:00-3:00

Flex Block II, bao gồm các hoạt động Tôn giáo và Đóng cửa

Môi trường học tập
Chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu suy nghĩ về vị trí "lớp học" ở nhà của con bạn. Đây tốt hơn là một khu
vực nhất quán, yên tĩnh, không bị phân tâm. Học sinh nên sắp xếp gọn gàng tất cả các tài liệu học của mình ở
gần đó. Chúng tôi đề xuất tai nghe (không phải tai nghe nhét tai) cho học sinh và tốt nhất là loại hạn chế âm
thanh cho trẻ nhỏ. Học sinh nên cảm thấy thoải mái khi bật camera, vì vậy hãy xem xét nền của video. Với
anh chị em ở nhà, điều này có thể khó khăn hơn khi tìm nơi yên tĩnh, vì vậy hãy bắt đầu cân nhắc ngay bây
giờ vì tất cả họ sẽ tham gia vào các bài học video cùng một lúc.
IMS đang làm việc để mua thêm Chromebook cho sinh viên mượn. Tuy nhiên, bạn có thể tự do sử dụng máy
tính xách tay hoặc Chromebook của riêng mình. Bạn có thể mua Chromebook với giá 200-300 đô la (Walmart
link) và máy tính xách tay có Windows có thể được mua với giá cao hơn một chút (Walmart link). Điện thoại,
iPad hoặc máy tính bảng sẽ không đủ cho sinh viên vì họ sẽ không thể truy cập đầy đủ vào các nền tảng học
tập và tham gia vào các tài liệu.
Chúng tôi sẽ cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập và tiểu thuyết cho học sinh và có thể lấy chúng từ ngày 2
và 3 tháng 9 - chúng tôi sẽ sớm gửi lịch trình chi tiết hơn.
Gợi ý Không gian Học tập:
• Yên tĩnh và thanh bình - không bị phân tâm
• Tai nghe được đề xuất - ví dụ example
• Bàn hoặc mặt bàn có không gian để viết
• Cách sắp xếp sách, bút chì và các tài liệu cần thiết khác
• Cá nhân hóa khu vực và nền của họ!
Chương trình Xe buýt - Thanh toán nếu bạn chọn không đi xe buýt khi trường học mở cửa
Học Khu Philadelphia đã đưa ra một thí điểm cung cấp khoản thanh toán hàng tháng 150 đô la (tổng cộng lên
đến 1.500 đô la) cho mỗi hộ gia đình trong năm học 2020-21 cho các phụ huynh chọn không tham gia chuyển
nhượng xe buýt, xe van hoặc taxi cho con mình. đưa đón đến trường. Điều này sẽ bắt đầu khi các trường học
của chúng ta chuyển sang mô hình hybrid. Điều này không thể áp dụng khi trường học của chúng tôi là 100%
ảo.
Hình thức thanh toán lãi suất cố định - hạn chót để áp dụng là ngày 28 tháng 8
Flat Rate Payment Form – deadline to apply is August 28th
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Nhận thức ăn
NDS sẽ cung cấp bữa ăn hàng tuần cho học sinh. Học sinh sẽ có thể nhận được 5 bữa sáng, 5 bữa trưa và
10 hộp sữa mỗi tuần. Chúng tôi đang lên kế hoạch đón hàng tuần vào thứ Năm và thứ Sáu, bắt đầu từ
ngày 3 tháng Chín.

Công việc hè
Các giáo viên đã tạo ra các gói mùa hè sẽ giúp giữ cho bộ não của học sinh của chúng tôi được tham gia và
ngăn ngừa “trượt mùa hè”. Bài tập toán đã được tạo ra để thực hành các kỹ năng mà các em đã học trong
năm nay. Các dự án đọc đã được tạo để tất cả học sinh trong lớp đó đọc cùng một cuốn sách và có thể chia
sẻ các dự án khi bắt đầu học.
Chúng tôi khuyên bạn nên giúp học sinh đi đúng hướng trong suốt mùa hè:
• Ngày 15 tháng 8 - 75% hoặc ¾ công việc sẽ hoàn thành
• Ngày 2/3 tháng 9 - Các gói tin đã hoàn thành do giáo viên mới của bạn!
Mùa hè cũng là thời điểm tuyệt vời để trẻ em đọc sách để giải trí - đó là cơ hội để tìm thấy một loạt sách mà
chúng yêu thích! Đọc sách với trẻ nhỏ là cách tốt nhất để giúp chúng duy trì và tăng cường kỹ năng đọc của
mình. Đặt câu hỏi về các chi tiết, cố gắng đưa ra dự đoán về điều gì sẽ xảy ra, nhưng nhìn chung, hãy biến nó
thành một hoạt động gia đình vui vẻ!
Nếu bạn không nhận được một bản sao của gói mùa hè, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ gửi cho
bạn một bản sao! Bản sao của Gói mùa hè cũng có thể được tìm thấy tại đây:
https://stbarnabasphila.independencemissionschools.org/for-parents/summer-work/
Ghi danh, hỗ trợ tài chính và học phí
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Hỗ trợ Tài chính hoặc Học phí, vui lòng liên hệ với Bà Haynes:
yhaynes@independencemissionschools.org.
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