Trường Việt Ngữ LẠC HỒNG

Tổ Chức Thiện Nguyện Bất Vụ Lợi
PCC Rock Creek, Building #2
17705 NW Springville Rd., Portland, OR 97229
503-997-2260 ● LacHong@vscso.org
http://www.vscso.org/lachong/index.php

Kính gởi quý phụ huynh,
Chào mừng phụ huynh và các em học sinh đến với năm học 2012-13. Xin quý vị phụ
huynh mua sắm cho các em những dụng cụ cần thiết sau đây và giúp các em đem vào lớp
mỗi tuần:
• 1 cái cặp táp
• 1 hộp để đựng tất cả dụng cụ học cần thiết
• 1 hộp bút chì màu hoặc viết màu sáp
• 3 cây viết chì chuốt sẵn
• 1 cục gôm (tẩy)
• 1 2-in 3-ring binder
• 1 tấm bảng trắng để tập viết
• 3 cây viết bảng (dry erase marker)
• 1 cây kéo
• 2 cây keo/hồ
Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị phụ huynh.

Giáo Viên Lớp Vỡ Lòng,
Cô Bích
Cô Yến
Cô Trang
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Dear Parents,
Welcome to the 2012-13 school year at Lac Hong Vietnamese School. Although the
school provides the materials and supply for basic instructional activities, the following
supply items will allow your child to have an enhanced program at Lac Hong Vietnamese
School.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 backpack
1 supply box
1 box of 24 crayons or color pencils
3 pencils, sharpened
1 eraser
1 2-in 3-ring binder
1 dry erase board
3 black or blue dry erase marker
1 blunt (safety) scissors
2 glue sticks

Thank you for your cooperation. We appreciate your commitment to the education of
your child.

Best Regards,
Mrs. Daisy
Mrs. Yen
Mrs. Trang

