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“Học Vấn là con đường dẫn đến Thành Công!” 
 

Thưa quý phụ huynh, các em học sinh thân mến, 
 

Xin chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Trường Trung Học Cấp I Doig! Chúng tôi mong rằng sẽ 

có được một năm học thành công! 
 

Với một chương trình giáo dục xuất sắc nhằm giúp tất cả học sinh đạt thành quả học vấn cao, chúng tôi quyết tâm 

mang lại cho tất cả học sinh một chương trình học vấn tốt khuyến khích các em không ngừng học hỏi trong một môi 

trường an toàn. Nhân viên của trường Doig rất chuyên nghiệp, luôn đặt trọng tâm vào học sinh, và quyết tâm giúp 

cho tất cả học sinh đạt thành công trên con đường học vấn. 
 

Nghiên cứu cho thấy rằng học sinh học hành tiến bộ khi có sự hợp tác giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh. Chúng 

tôi kêu gọi phụ huynh hãy tham gia tích cực vào việc học của con em. Đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ giúp con em 

thành công trên đường học vấn. 
 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 từ 6:00 chiều, chúng tôi sẽ có Buổi Hướng Dẫn Phụ Huynh Học Sinh Mới. Thân mời phụ 

huynh cùng tất cả học sinh mới lên lớp 7 và học sinh mới ghi danh học lớp 8 tham dự đông đủ. Thứ Tư ngày 21 

tháng 8 là ngày lấy thời khóa biểu từ 9:00- 11:00 sáng, cho những học sinh có họ bắt đầu bằng A- M và 12:00- 2:00 

chiều dành cho học sinh có họ bắt đầu bằng chữ N- Z. 
 

Họ bắt đầu bằng A - M-  9:00- 11:00 sáng 

Họ bắt đầu bằng N - Z-  12:00- 2:00 chiều 
 

Chúng tôi sẽ nghỉ đễ ăn chưa từ 11:00- 12:00 chưa. 
 

Đây là ngày quý vị sẽ ký và nợp vào đơn với các chi tiếc khẩn cấp mà quý vị in từ Khung Cửa Gia Đình (Parent 

Portal). Đơn này PHẢI ĐƯỢC nợp để học sinh nhận được thời khoá biểu.  
 

Trường khai giảng vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 8 lúc 8:19 sáng. Học sinh nên có mặt ở trường trước 8:00 sáng.  
 

Trường Trung Học Cấp I Doig chúng tôi vẫn nỗ lực đạt xuất sắc về học vấn. Chúng tôi sẽ tạo nhiều cơ hội để học 

sinh và phụ huynh tham gia vào các sinh hoạt của trường. Chúng tôi rất mong các bậc phụ huynh sẽ đến dự Đêm 

Back to School (Đêm gặp gỡ giáo viên sau ngày tựu trường) được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ Năm, ngày 19 

tháng 9. Đây là một cơ hội rất tốt để quý vị làm quen với thầy cô giáo và biết rõ về các yêu cầu học vấn của trường.  
 

Trong năm, chúng tôi sẽ tổ chức thêm những buổi họp dành cho phụ huynh để xin ý kiến của phụ huynh, xem xét 

điểm thi, đề ra mục tiêu, và hoạch định chương trình nhằm nâng cao thành quả của học sinh. Học sinh trường Doig 

chắc chắn sẽ thành công! Khi học sinh, phụ huynh, và giáo viên cùng sát cánh làm việc, chúng ta sẽ có được một 

năm học xuất sắc! 
 

Trân trọng, 

 
Louie Gomez 

Louie Gomez 

Hiệu Trưởng  Trường Trung Học Cấp I Doig 


