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4/30/2020   
 

Xin chào Quý gia đình Ritenour, 

  

Chúng tôi hy vọ ng mọ i ngườ i đề u đượ c khỏ e mạ nh và an 

toàn.  Tuầ n này đánh dấ u mố c mộ t nữ a thờ i điể m kể  từ 

khi bắ t đầ u họ c ả o (qua mạ ng) vì trườ ng đóng cử a do có 

dị ch CO-VID 19 và trườ ng đóng cử a do năm họ c kế t 

thúc.  Thờ i tiế t (Hiệ n tạ i) rấ t đẹ p và chúng tôi hy vọ ng 

là quý vị  đã có dị p hưở ng thụ  không gian ngoài trờ i 
(trong khi giãn cách xã hộ i) để  hít thở  không khí trong 

lành.  Điề u ấ y giúp chúng ta giữ  mộ t tâm trí, cơ thể , và 

tinh thầ n tố t. Thờ i tiế t mùa xuân có xu hướ ng đánh 

thứ c mọ i ngườ i và đưa chúng ta ra khỏ i giấ c ngủ  mùa 

đông.  Nhữ ng thứ  mớ i bắ t đầ u, cây lá nở  hoa, các loài 

vậ t tái xuấ t, và cả m giác cuố i năm họ c đã gầ n kề .  Năm 

nay có nhiề u thứ  khác nhau vì chúng ta đang trả i qua 

đạ i dị ch.  Các môn thể  thao mùa xuân đã bị  hủ y, các 

điệ u nhả y mùa xuân hủ y bỏ , và chương trình kế t thúc 

năm họ c, hủ y bỏ . Tấ t cả  nhữ ng điề u ấ y là mộ t mấ t mát. 

Tấ t cả  chúng ta đề u bị  tác độ ng bở i CO-VID 19 vì nó 

gây ra nhữ ng tổ n thấ t trong cuộ c số ng, mộ t số  thứ 

nghiêm trọ ng hơn so vớ i nhữ ng thứ  khác. Điề u quan trọ ng nhấ t khi bị  đau buồ n (mấ t đi mộ t 

thứ  gì đó quan trọ ng đố i vớ i chúng ta) là nên duy trì việ c kế t nố i và hiể u rằ ng chúng ta ở  đây 

là để  hỗ  trợ  và sát cánh bên nhau thông qua các mả nh vá vộ i vàng trong hành trình củ a Cuộ c 

số ng.  Hãy dành thờ i gian để  suy ngẫ m về  nhữ ng thứ  mà quý vị  có và thể  hiệ n lòng biế t ơn. 

Việ c chuyể n đổ i suy nghĩ củ a chúng ta từ  (cả m giác) mấ t mát và đau buồ n sang lòng biế t ơn và 

hy vọ ng sẽ  mang lạ i cho chúng ta nhữ ng khở i đầ u mớ i. Cả m ơn mộ t ngườ i nào đó trong cuộ c 

số ng củ a quý vị  bằ ng cách bày tỏ  lòng biế t ơn củ a mình đố i vớ i ngườ i ấ y.  Hãy viế t mộ t bứ c 

thư. Gọ i điệ n thoạ i. Hãy nói cho ngườ i đó biế t là ông/bà ấ y có ý nghĩa như thế  nào đố i vớ i quý 

vị . Tuầ n này chúng ta đã chia sẻ  tình yêu và sự  hỗ  trợ  trên mạ ng ả o tớ i tấ t cả  các giáo viên để 

ghi nhậ n sự  công ơn củ a các thầ y cô.  Chúng ta là mộ t gia đình ở  Ritenour và chúng ta sẽ  cùng 

nhau vượ t qua đạ i dị ch này.  

Chúng ta đang ở nửa đường! Hãy tập trung, động viên mình, và kết thúc (năm học) mạnh mẽ! 

Sau đây là một số việc mà quý vị có thể làm trong giờ nghỉ giảo lao trong ngày học 

 
 

Các Ý Tưở ng Giúp Làm Tan Biế n Sự  Buồ n Chán (Hay Tự  Chăm Sóc Cho Mình):   



● Xem mộ t chương trình hài kị ch. 

● Nhả y theo bả n nhạ c yêu thích củ a mình. 

● Tạ o mộ t TikTok (video trên mạ ng củ a mình) cho dù không đăng bài lên. 

● Viế t mộ t bài trong nhậ t ký củ a mình. 

● Nhả y dây. 

● Thự c hành thiề n niệ m vớ i podcast (phát thanh trên mạ ng) củ a bà Durnin:  

https://KRHSMedia.podbean.com/mf/play/hv795s/mindfulness_edit_-_4_29_20_1_51_PM.mp3 
 

  

(Chuẩn Bị cho) Đại Học và Hướng Nghiệp :  

  
● Ghé vào thăm (trang) Kế t Nố i Missouri để  hoàn thành các bài ICAP và nghiên cứ u các 

nghề  nghiệ p củ a các em. 

● Luôn cậ p nhậ t bằ ng cách truy cậ p vào College Planning Class Grades 9-12  Google 

Classroom (Lớ p dạy chuẩn bị cho đại học cho các Lớp 9-12  trong Lớ p họ c Google) 

● Học Sinh Lớp 11 : Truy cậ p thư mụ c chung: CCR2021 để  biế t thông tin E3! RẤ T NHIỀ U 

thông tin tố t (hữu dụng)  đượ c đăng lên hàng ngày. 

● Học Sinh Lớp 12 : Truy cậ p thư mụ c chung: CC2020 để  biế t thông tin E3!   

 

Cậ p nhậ t chương trình A+: thay đổ i CHỈ  cho Khoá 2020. 
● Các em có thể  có 25 giờ  dạ y kèm thay vì 50 

○ Các em phả i nộp  bản ghi giờ  cho bà Schindler càng sớ m càng tố t! 
○ https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Dom

ain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf   Bản ghi giờ  dạy kèm  có thể 

đượ c truy cậ p tạ i đây. 
● Điể m số  của môn  Đạ i số  EOC sẽ  đượ c miễ n 

● Tấ t cả  các họ c sinh vẫ n phả i có GPA (Điể m trung bình của năm học ) là 2,5 và điể m danh 

95% 
 

Cậ p nhậ t cho ACT và tài liệu  MIỄ N PHÍ:  

 Tài liệu  thi ACT trự c tuyế n MIỄ N PHÍ VÀ các chỉ dẫn Ôn Thi  ACT MIỄ N PHÍ   
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxq

TWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUn

p5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1h

N3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D   

https://krhsmedia.podbean.com/mf/play/hv795s/mindfulness_edit_-_4_29_20_1_51_PM.mp3
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D


Đăng ký lớ p họ c ACT miễ n phí, bắ t đầ u từ  ngày 18 tháng 8. ĐĂNG KÝ NGAY!! 

● Trang web ACT:  

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.
html  

● Trang web Khan Academy:  https://blog.prepscholar.com/khan-academy-act-prep  
❏ Trang web Varsity Tutors: https://www.varsitytutors.com/free-sat-act-prep-course 

 
 

Phụ  huynh và / hoặ c Ngườ i giám hộ : 

Tin tố t lẫ n tin xấ u ... chúng ta đã xong đượ c mộ t nử a vớ i việ c họ c ả o cho năm họ c 2019-2020. 

Khi mà chúng tôi làm lễ  chào mừ ng các thầ y cô bằ ng cách tổ  chứ c ngày nhà giáo, chúng tôi 

muố n mở  rộ ng lễ  kỷ  niệ m này để  bao gồ m tấ t cả  các phụ  huynh và ngườ i giám hộ  đang làm việ c 

không mệ t mỏ i hàng ngày để  đáp ứ ng trách nhiệ m cá nhân và nghề  nghiệ p.  Chúng tôi đánh giá 

cao tấ t cả  nhữ ng gì quý vị  làm cho (các) con em củ a quý vị  ở  nhà mỗ i ngày.  Giúp các em giữ 

an toàn, duy trì nề  nế p, đôn đố c và / hoặ c trợ  giúp vớ i việ c họ c tậ p ả o, chuyể n đổ i hành vi củ a 

các em để  chuyên lo họ c tậ p, khen ngợ i các em, lo cung cấ p cho có mộ t mái nhà trên đầ u, 

quầ n áo trên lưng, thứ c ăn trên bàn, và quan trọ ng nhấ t là yêu thương con em mình.  Vai trò 

làm cha mẹ  không đi kèm vớ i mộ t hướ ng dẫ n hoặ c khóa họ c ở  trườ ng, nhưng đó là công việ c 

quan trọ ng nhấ t mà bấ t kỳ ng ườ i làm cha mẹ  nào sẽ  làm. Là cha mẹ , chúng ta đang cả m nhậ n 

đượ c tác độ ng củ a CO-VID 19, cách mà chúng ta đố i phó (vớ i nhữ ng tác độ ng) đó sẽ  có ả nh 

hưở ng tớ i (các) con em củ a chúng ta.  Nế u quý vị  cả m thấ y quá tả i hoặ c đang cầ n giúp đỡ , hãy 

liên hệ  vớ i giáo viên, cố  vấ n, quả n trị  viên hoặ c cơ quan đị a phương. Chúng ta làm St. Louis 

hùng mạ nh và Ritenour hùng mạ nh hơn.  Như mọ i khi, quý vị  có thể  truy cậ p vào trang web 

củ a Họ c Khu Ritenour tạ i https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 để  biế t thông tin mớ i cậ p 

nhậ t về  COVID-19. Dướ i đây là mộ t số  cơ quan bên ngoài để  giúp nhữ ng ngườ i cầ n đượ c hỗ  trợ 

(vớ i việ c) nuôi dạ y con cái và / hoặ c các dị ch vụ  khác. 
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Xin gở i lờ i cả m ơn đặ c biệ t đế n cô Katt Simms, giáo viên ELL và thành viên Nhóm Giúp Đở  (nhữ ng 

Ngườ i Bị ) Chấ n Thương, vì đã chia sẻ  thông tin qua biể u đồ  mạ ng về  Chiế n Dị ch Tìm Kiế m Thự c Phẩ m 

vớ i chúng tôi . 
 
Các Cơ Quan Khác: 
★ United Way. (Hộ i Đoàn Kế t) Phôn 211; https://helpingpeople.org/ 

★ Dị ch Vụ  (Hỗ  Trợ ) Hành Vi Lành Mạ nh (Behavioral Health Response ;BHR). Phôn (314) 

469-6644 (đườ ng dây 24/24);  https://www.bjcbehavioralhealth.org/  

★ Đườ ng Dây Nóng Phòng Chố ng Tự  Tử  (Suicide Prevention Hotline) 

1-800-273-8255 hoặ c nhắ n tin qua ĐT 741741; 

https://suicidepreventionlifeline.org/ 

★ Annie’s Hope (Niề m Hy Vọ ng củ a Annie)-- Trung tâm giúp trẻ  em bị  đau buồ n. Điệ n 

thoạ i : 314.965.5015; http://annieshope.org/ 

★ Safe Connections (Kế t Nố i An Toàn): 314-531-2003; đườ ng dây nóng chố ng bạ o lự c 

gia đình 

★ ALIVE: 314-993-2777; đườ ng dây nóng chố ng bạ o lự c gia đình 
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