
Bạn thân mến,

Thay mặt cho các học sinh và giảng viên của Trường St. Anne's-Belfield, tôi rất vui được

chào đón các bạn đến với cộng đồng Trường Trung học của chúng tôi. Quyết định gia

nhập Trường St. Anne's-Belfield của bạn thể hiện cam kết của bạn đối với các giá trị cốt

lõi của chúng tôi: chính trực, tò mò, đa dạng, sáng tạo, quyền hạn và tác động. Chúng tôi

chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy ở Trường Thượng của chúng tôi một nơi để phát triển,

trưởng thành, đón nhận những thử thách, thử các hoạt động mới và đóng góp có ý nghĩa

của riêng bạn cho sự sống của Trường.

Để hỗ trợ các bạn trúng tuyển vào Trường Trung học Phổ thông của chúng tôi, tôi đã

phác thảo một số sự kiện quan trọng nhất dẫn đến khai giảng năm học 2021-22, sự kiện

đầu tiên là vào tháng tới!

Hội nghị Chuyển tiếp

Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ liên lạc để mời bạn tham gia vào Hội nghị Chuyển

tiếp ảo lên Trung học. Chương trình Hội nghị Chuyển tiếp của chúng tôi được thiết kế để

trở thành một trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao và giàu thông tin cho cả học sinh

và phụ huynh. Họ là một cơ hội tuyệt vời để bạn và cha mẹ bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi

nào mà bạn có thể có không chỉ về chương trình học, mà còn về mảng câu lạc bộ, hoạt

động, chương trình thể thao và nghệ thuật, chương trình tư vấn của chúng tôi và các yếu

tố khác của cuộc sống sinh viên trong Trường trên. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chính thức

đăng ký cho bạn các lớp học năm sau.

Trong những ngày tới, một thành viên của khoa Thượng học sẽ liên hệ để sắp xếp một

Hội nghị chuyển tiếp. Chúng có thể diễn ra bằng Zoom, nhưng hội nghị có thể được

quản lý hoàn toàn bằng điện thoại, nếu điều đó được ưu tiên.

Trước hội nghị của bạn, hãy truy cập trang Upper TrườngHọc,và xem xét các tài liệu sau

đây (có rất nhiều thông tin ở đây, vì vậy hãy dành thời gian để thâm nhập vào chúng):

https://www.stab.org/academics/upper-school


● Sở Triết Báo cáo

● Chương trình giảng dạy Flowchart & Trường Upper Schedule

● Chương trình Hướng dẫn

● Chương trình học tập nổi bật & chữ ký

Trong Hội nghị Chuyển tiếp của bạn, giảng viên sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về

cuộc sống hàng ngày ở Trường Thượng, cũng như các đề xuất và lựa chọn khóa học cho

năm tới và hơn thế nữa. Thông thường, học sinh Lớp 9 đăng ký vào các ngành sau: Nhân

văn 9: Tiếng Anh, Nhân văn 9: Lịch sử, toán học, ngôn ngữ thế giới và khoa học (gần như

luôn luôn là Vật lý nâng cao). Học sinh lớp 9 cũng phải ghi danh vào một khóa học thứ

sáu (thường xuyên, nhưng không phải lúc nào, về nghệ thuật). Chương trình giảng dạy

cho học sinh vào Lớp 10 - 12 phụ thuộc vào các khóa học hiện tại ở trường trung học và

sự quan tâm của học sinh. Để đảm bảo vị trí phù hợp, hãy nhớ mang theo mô tả khóa

học về lớp toán hiện tại của bạn.

Hội nghị Cố vấn dành cho Phụ huynh MớiCố vấn Phụ huynh

Vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp dành chocho các gia

đình mới. Các hội nghị này sẽ cho phụ huynh hoặc người giám hộ cơ hội gặp gỡ các cố

vấn và chia sẻ và thảo luận về các thông tin liên quan đến việc trúng tuyển. Trường sẽ

liên lạc trong suốt mùa hè để cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách đăng ký tham gia

hội nghị đó.

Định hướng cho Học sinh Mới & Phụ huynh Mới

Vào Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 17 và 18 tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức buổi định hướng

cho học sinh mới của mình. Trong buổi hướng dẫn này, sinh viên sẽ nhận được lịch trình

hàng ngày của mình, gặp gỡ sinh viên mới và trở lại, tìm lớp học, gặp cố vấn và tham

quan khuôn viên trường. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngày và giờ chính xác của các buổi

định hướng vào cuối mùa hè.

https://docs.google.com/document/d/17XkKQ2usIBZGSP7Q0fh8qSFQHjHLnChPgfpCqfZNzp8/edit
https://resources.finalsite.net/images/v1619440342/stab/aa21x3bhi441fycbjnpl/UpdatedUSScheduleandCurricularProgression_1.pdf
https://issuu.com/stab365/docs/us_curriculum_guide_2021-2022
https://www.stab.org/academics/upper-school/academic-highlights


Cũng vào thứ Năm, ngày 18 tháng 8, phụ huynh sẽ được mời tham dự một buổi họp mặt

và thuyết trình sẽ bao gồm hầu hết các khía cạnh của kinh nghiệm Trường St.

Anne's-Belfield của con bạn.

Các lớp học Bắt đầu từ

Thứ Ba, ngày 24 tháng Tám, là ngày đầu tiên của Trường. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thêm

thông tin về các sự kiện của những ngày đầu tiên khi chúng ta gần đến ngày khai

trường.

Thông tin khác

Vui lòng truy cập trang Chuẩn bị đến trường trước buổi hội thảo chuyển tiếp của bạn.

Trang này sẽ được cập nhật trong mùa hè, và bạn sẽ nhận được thông báo từ Trường có

thông tin quan trọng khác liên quan đến việc bắt đầu năm học mới. Vui lòng ghi chú các

mẫu đơn khác nhau và gửi lại cho trường ngay khi bạn có thể. Bạn có thể xem lịch các

ngày chính của năm học 2021-22 tại đây.

Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm!

Trân trọng,

Peter J. Quagliaroli

Hiệu trưởng trường Thượng

https://www.stab.org/connect/get-ready-for-school
https://resources.finalsite.net/images/v1619709439/stab/jw3vw8qo6xg464bf1zui/MajorDatesCalendar2021-22.pdf

