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Dear Families of St. Barnabas,
We have been busy preparing our building and adjusting our instructional plans to begin to
welcome students back to the building this coming Monday! We are very excited to have our
children back in our school again. While this will be an adjustment, our teachers are going to
make sure that whether students are in-school or at-home, they will continue to receive our
excellent, values-driven education.
For additional information from IMS regarding our school opening and safety plans, please visit
this website: IMS Back to School or our Family Letter on our website. 4

Preparing Students for Back to School
It is up to each of us to keep our school community and families safe. Below is some guidance
on how we plan to do that:
●
●

Masks - Students and staff will be wearing masks the entire school day, with limited
mask breaks.
Distance - As much as students may want to hug, high five or shake hands with each
other, we must keep 6 feet of distance between each person at all times.
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●

●

●

Daily Symptom Checks - Families must affirm that they have checked their child(ren)
each morning for any Covid-related symptoms, and only send them to school if they are
completely symptom-free
Travel - anyone traveling to areas on the CDC’s list (which includes 15+ states and all
international travel) must quarantine at home for 14 days and cannot return to school
until that time.
Holiday Plans - please see the CDC guidance which recommends limiting holiday
gatherings, including Thanksgiving and Christmas, to be held only with your household
members.

Vaccines
All students must be up-to-date on their immunizations in order to attend school (even virtually).
Our school nurse, Michael Corbit, will be sending information out to families if your child is
missing a required vaccine. You can also see this website here or your local CVS for more
information: philasd.org/vax
Clubs
Our Specials teachers will continue to offer enrichment Clubs on Friday afternoons, starting
back up on November 20th. It’s a great chance for students to get additional knowledge in
Music, Art and Spanish. Please see Class Dojo for the links!
Please see below for important information and updates. We can’t wait to see some of our
Kindergarten and 1st grade scholars on Monday!
Sincerely,

Mr. Tom Whittle
Principal

Ms. Rebecca Lord
Assistant Principal

Important Dates

November 2nd-5th - Half Days (Teacher Preparation for
Reopening)
November 9th - Reopening day for Kindergarten & 1st grade.
November 25th - Noon Dismissal Thanksgiving Break Begins
November 26th-27th - No School - Thanksgiving
November 30th - Reopening day for 2nd - 4th grade and 5-8th
(Group A only)
December 2nd - Reopening day for 5th-8th (Group B only)

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 check Class Dojo every day!

Uniform Update
This year we have updated our Gym Uniform
to use our school crest and current school
colors. Please purchase a new gym t-shirt
with the navy logo on a gray shirt.
If you would like to purchase new sweats,
they will have the gray logo on navy
background.

Enrollment, Financial Aid, and Tuition Updates
Thank you to everyone for making on-time monthly payments! Your partnership allows us to run
our school efficiently and we recognize the sacrifices families make to attend our school.
-Children’s Scholarship Fund - Application now open for 2021! https://www.csfphiladelphia.org/
-CSF Student Verification Report (SVR) is due by 11/6/2020.
If you have any questions regarding Financial Aid or Tuition, please reach out to Mrs. Haynes:
yhaynes@independencemissionschools.org.

St. Barnabas scholars shine as a positive light illuminating their community, acting
as beacons of God’s faith.
In an environment filled with joy and love, our students will experience rigorous,
standards-based, student-centered education that prepares them for high school and
beyond.
Together, staff and families encourage students to become resilient, peaceful, and
empathetic individuals who give service to the world around them.

Estimadas familias de San Bernabé,
¡Hemos estado ocupados preparando nuestro edificio y ajustando nuestros planes de
instrucción para comenzar a dar la bienvenida a los estudiantes al edificio el próximo lunes!
Estamos muy emocionados de tener a nuestros hijos nuevamente en nuestra escuela. Si bien
esto será un ajuste, nuestros maestros se asegurarán de que, ya sea que los estudiantes estén
en la escuela o en casa, continuarán recibiendo nuestra excelente educación basada en
valores.
Para obtener información adicional de IMS sobre la apertura de nuestras escuelas y los planes
de seguridad, visite este sitio web: IMS Back to School o nuestro
https://independencemissionschools.org/about/back-to-school-update/ o https:
//stbarnabasphila.independencemissionschools .org / wp-content / uploads / sites / 17/2020/09 /
Family-Reopening-Letter-Oct-21st.pdf

Preparando a los estudiantes para el regreso a clases
Depende de cada uno de nosotros mantener seguras a nuestra comunidad escolar y a nuestras
familias. A continuación se muestra una guía sobre cómo planeamos hacer eso:
Máscaras: los estudiantes y el personal usarán máscaras todo el día escolar, con descansos
limitados para las máscaras.
Distancia: por mucho que los estudiantes quieran abrazarse, chocar los cinco o darse la mano,
debemos mantener una distancia de 6 pies entre cada persona en todo momento.
Verificaciones diarias de síntomas: las familias deben afirmar que han examinado a sus hijos
todas las mañanas para detectar cualquier síntoma relacionado con Covid, y solo deben
enviarlos a la escuela si están completamente libres de síntomas.
Viajes: cualquier persona que viaje a áreas de la lista de los CDC (que incluye más de 15
estados y todos los viajes internacionales) debe estar en cuarentena en casa durante 14 días y
no puede regresar a la escuela hasta ese momento.
Planes de vacaciones: consulte la guía de los CDC que recomienda limitar las reuniones de
vacaciones, incluido el Día de Acción de Gracias y Navidad, para que se realicen solo con los
miembros de su hogar.
Vacunas
Todos los estudiantes deben estar al día con sus vacunas para poder asistir a la escuela
(incluso virtualmente). La enfermera de nuestra escuela, Michael Corbit, enviará información a
las familias si a su hijo le falta una vacuna requerida. También puede ver este sitio web aquí o
su CVS local para obtener más información: philasd.org/vax
Clubs

Nuestros maestros de Specials continuarán ofreciendo clubes de enriquecimiento los viernes
por la tarde, comenzando nuevamente el 20 de noviembre. Es una gran oportunidad para que
los estudiantes obtengan conocimientos adicionales en música, arte y español. ¡Consulte Class
Dojo para ver los enlaces!
Consulte a continuación para obtener información importante y actualizaciones. ¡Estamos
ansiosos por ver a algunos de nuestros estudiantes de jardín de infantes y primer grado el
lunes!
Sinceramente,
Sr. Tom Whittle Sra. Rebecca Lord
Director asistente principal

Fechas importantes
2 al 5 de noviembre - Medios días (preparación del maestro para la reapertura)
9 de noviembre - Día de reapertura para Kindergarten y 1er grado.
25 de noviembre - Comienzan las vacaciones de Acción de Gracias al mediodía
26 al 27 de noviembre - No hay clases - Acción de Gracias
30 de noviembre - Día de reapertura para 2 ° - 4 ° grado y 5-8 ° (solo Grupo A)
2 de diciembre - Día de reapertura del 5 al 8 (solo Grupo B)
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.
¡Por favor revise Class Dojo todos los días!

Actualización uniforme
Este año hemos actualizado nuestro uniforme de gimnasia para usar el escudo de nuestra
escuela y los colores actuales de la escuela. Por favor compre una nueva camiseta de
gimnasia con el logo azul marino en una camiseta gris.
Si desea comprar sudaderas nuevas, tendrán el logo gris sobre fondo azul marino.
Actualizaciones de inscripción, ayuda financiera y matrícula
¡Gracias a todos por hacer pagos mensuales a tiempo! Su asociación nos permite administrar
nuestra escuela de manera eficiente y reconocemos los sacrificios que hacen las familias para
asistir a nuestra escuela.
-Fondo de becas para niños: ¡la solicitud ya está abierta para 2021!
https://www.csfphiladelphia.org/
-El informe de verificación del estudiante (SVR) de CSF se debe entregar antes del 6 de
noviembre de 2020.

Si tiene alguna pregunta sobre la ayuda financiera o la matrícula, comuníquese con la Sra.
Haynes:
yhaynes@independencemissionschools.org.

Los eruditos de St. Barnabas brillan como una luz positiva que ilumina su comunidad, actuando
como faros de la fe de Dios.
En un ambiente lleno de alegría y amor, nuestros estudiantes experimentarán una educación
rigurosa, basada en estándares y centrada en el estudiante que los prepara para la escuela
secundaria y más allá.
Juntos, el personal y las familias alientan a los estudiantes a convertirse en personas
resilientes, pacíficas y empáticas que brinden servicio al mundo que los rodea.

Kính gửi các gia đình của St. Barnabas,
Chúng tôi đã bận rộn chuẩn bị tòa nhà và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của mình để bắt đầu
chào đón học sinh trở lại tòa nhà vào thứ Hai tới đây! Chúng tôi rất vui mừng khi có con em
mình trở lại trường. Mặc dù đây sẽ là một sự điều chỉnh, nhưng các giáo viên của chúng tôi sẽ
đảm bảo rằng dù học sinh đang ở trường hay ở nhà, chúng sẽ tiếp tục nhận được nền giáo dục
xuất sắc theo định hướng giá trị của chúng tôi.
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 hoặc
https://independencemissionschools.org/about/back-to-school-update/ hoặc
https://stbarnabasphila.independencemissionschools của chúng tôi .org / wp-content / uploads /
sites / 17/2020/09 / Family-Reopening-Letter-Oct-21.pdf

Chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học
Việc giữ an toàn cho cộng đồng trường học và gia đình của chúng ta là tùy thuộc vào mỗi
chúng ta. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách chúng tôi dự định thực hiện điều đó:
Khẩu trang - Học sinh và nhân viên sẽ đeo khẩu trang trong cả ngày học, hạn chế việc vỡ khẩu
trang.
Khoảng cách - Học sinh có thể muốn ôm, cao năm hoặc bắt tay nhau, chúng ta phải luôn giữ
khoảng cách 6 feet giữa mỗi người.
Kiểm tra các triệu chứng hàng ngày - Các gia đình phải xác nhận rằng họ đã kiểm tra (các) con
của họ vào mỗi buổi sáng xem có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến Covid hay không và chỉ
cho trẻ đến trường nếu chúng hoàn toàn không có triệu chứng
Du lịch - bất kỳ ai đi du lịch đến các khu vực trong danh sách của CDC (bao gồm hơn 15 tiểu
bang và tất cả các chuyến du lịch quốc tế) phải cách ly ở nhà trong 14 ngày và không thể trở lại
trường học cho đến thời điểm đó.
Kế hoạch Kỳ nghỉ - vui lòng xem hướng dẫn của CDC khuyến nghị hạn chế các cuộc tụ họp vào
ngày lễ, bao gồm Lễ Tạ ơn và Giáng sinh, chỉ được tổ chức với các thành viên trong gia đình
bạn.
Vắc-xin
Tất cả học sinh phải cập nhật thông tin về chủng ngừa của mình để có thể đi học (thậm chí là
hầu như). Y tá trường học của chúng tôi, Michael Corbit, sẽ gửi thông tin đến các gia đình nếu
con bạn thiếu một loại vắc xin bắt buộc. Bạn cũng có thể xem trang web này tại đây hoặc CVS
địa phương của bạn để biết thêm thông tin: philasd.org/vax

Câu lạc bộ
Các giáo viên Chuyên ngành của chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các Câu lạc bộ bồi dưỡng vào
các buổi chiều thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 20 tháng 11. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên có
thêm kiến thức về Âm nhạc, Nghệ thuật và Tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng xem Class Dojo để biết
các liên kết!
Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin và cập nhật quan trọng. Chúng tôi rất nóng lòng được
gặp một số học giả Mẫu giáo và lớp 1 vào Thứ Hai!
Trân trọng,
Ông Tom Whittle Bà Rebecca Lord
Hiệu phó Hiệu trưởng

Những ngày quan trọng
Ngày 2 đến ngày 5 tháng 11 - Nửa ngày (Chuẩn bị cho giáo viên để mở cửa trở lại)
Ngày 9 tháng 11 - Ngày khai giảng lại lớp Mẫu giáo & lớp 1.
Ngày 25 tháng 11 - Bắt đầu Nghỉ giải lao Lễ Tạ ơn Buổi trưa
Ngày 26-27 tháng 11 - Không có trường học - Lễ tạ ơn
Ngày 30 tháng 11 - Ngày khai giảng lại lớp 2 - 4 và 5 - 8 (chỉ dành cho nhóm A)
Ngày 2 tháng 12 - Ngày mở cửa trở lại từ 5-8 (chỉ dành cho nhóm B)

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng ClassDojo để liên lạc trong năm học, đăng lịch học và liên kết,
đồng thời khen thưởng những học sinh có điểm tích cực!
Vui lòng kiểm tra Class Dojo mỗi ngày!

Cập nhật thống nhất
Năm nay, chúng tôi đã cập nhật Đồng phục Thể dục của mình để sử dụng quốc hiệu của
trường và các màu hiện tại của trường. Vui lòng mua một chiếc áo thun thể dục mới có logo hải
quân trên áo sơ mi màu xám.
Nếu bạn muốn mua áo khoác mới, chúng sẽ có logo màu xám trên nền xanh nước biển.
Cập nhật về tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và học phí
Cảm ơn mọi người đã thanh toán đúng hạn hàng tháng! Sự hợp tác của bạn cho phép chúng
tôi điều hành trường học của mình một cách hiệu quả và chúng tôi ghi nhận những hy sinh của
các gia đình để được theo học tại trường của chúng tôi.
-Quỹ Học bổng Trẻ em - Đơn đăng ký hiện đã được mở cho năm 2021!
https://www.csfphiladosystem.org/
Báo cáo xác minh sinh viên -CSF (SVR) sẽ đến hạn vào ngày 11/6/2020.

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.

Các học giả St. Barnabas tỏa sáng như một ánh sáng tích cực chiếu sáng cộng đồng của họ,
hoạt động như những ngọn hải đăng về đức tin của Đức Chúa Trời.
Trong một môi trường tràn ngập niềm vui và tình yêu, học sinh của chúng tôi sẽ được trải
nghiệm nền giáo dục nghiêm ngặt, dựa trên tiêu chuẩn, lấy học sinh làm trung tâm để chuẩn bị
cho các em vào trung học và cao hơn nữa.
Cùng nhau, nhân viên và gia đình khuyến khích học sinh trở thành những cá nhân kiên cường,
hòa bình và đồng cảm, những người cống hiến cho thế giới xung quanh.

