
 

 

Upcoming Events                          
 

❖ October 1     American Stars 

❖ October 28     Math Night - To Be Determined 

❖ October 29     American Stars 

❖ November 1-5     Parent Teacher Conference - Minimum Days 

❖ November 11    Happy Veteran’s Day - NO SCHOOL 

❖ November 22-26    Happy Thanksgiving Week - NO SCHOOL 

❖ December 3     American Stars 

❖ December 10    Teacher Planning Day - NO SCHOOL 

❖ December 20 - January 7   Happy Winter Break - NO SCHOOL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

Monthly Newsletter 

September 27, 2021 
 

TK-8TH Location:  

730 45TH ST 

SAN DIEGO, CA 92102 

P: 619-694-4809 

 

High School Location:  

4481 Estrella Ave,  

SAN DIEGO, CA 92115 

P: 619-909-2826 

 

We are accepting applications for NEW students for the 2021-2022 school year! We 

offer children entering Kinder through 12th Grade a secure learning environment, a 

hands-on learning and student collaboration in all subjects, and a Free Arts in the 

Afterschool Program.  More information, please contact us or visit our website and 

Facebook. 

Admission for the 2021-22 school year is ongoing! 
 

 

Masks K-12 Guidance:  
 

 
 
a. Masks are optional outdoors for all in K-12 school settings.  

 

b. K-12 students are required to mask indoors, with exemptions per CDPH 

           face mask guidance. Adults in K-12 school settings are required to mask  

           when sharing indoor spaces with students.  

 

c. Persons exempted from wearing a face covering due to a medical     

           condition must wear a non-restrictive alternative, such as a face shield  

           with a drape on the bottom edge, as long as their condition permits it.  

 

d. Schools must develop and implement local protocols to provide a face  

           covering to students who inadvertently fail to bring a face covering to 

           school to prevent unnecessary exclusions.  

 

e. Consistent with guidance from the 2020-21 school year, schools must  

         develop and implement local protocols to enforce the mask  

         requirements. Additionally, schools should offer alternative educational  

         opportunities for students who are excluded from campus because they  

         will not wear a face covering. Note: Public schools should be aware of  

         the requirements in Assembly Bill 130 to offer independent study  

         programs for the 2021-22 school year.  

 

f. In limited situations where a face covering cannot be used for  

         pedagogical or developmental reasons (e.g., communicating or   

         assisting young children or those with special needs), a face shield with  

         a drape (per CDPH guidelines) can be used instead of a face covering  

         while in the classroom as long as the wearer maintains physical  

         distance from others. Staff must return to wearing a face covering  

         outside of the classroom.  

 
 



 

 

 

Dear Parents, 

 

The school year is off to a healthy, fantastic start!  It has been so good to see all of our children back in the classroom ready to learn!  You can 

tell that the students have missed seeing their friends and being at school.  We are honored to serve your family and to provide your child with an 

outstanding education! 

 

Our School Motto 

Our school motto is the center of everything we teach our children everyday. “Work hard. Learn everything you can. Always do your best. Help 

others and success will follow.”  There is no secret that life includes working hard.  Our staff works hard each day to model good work habits 

that will carry them through their lives.  We expect our students to give their best effort in class each day.  Learning is our business and it’s your 

child’s business each day.  We model and teach your child how to help others and to be a good team member in and out of class.  Finally, the 

success we expect and desire for all of our students will follow if we work together. 

 

High School Success Story 

Speaking of success, our high school had two incredible events occur this spring and summer.  This past Spring, our engineering team were 

national semi-finalists in the Samsung Solve for Tomorrow competition.  These students won $16,000.00 worth of equipment for our school and 

are lined up with internships with companies this fall.  This summer, three of our students became FAA certified drone pilots and were paid 

$2500.00 for completing the course.  These young ladies are off to a great start in their careers and will be celebrated on September 29 with a 

party at 3:00 at Colina Park.  Your child is on this same path of success all the way through high school. 

 

My first year 

You may have heard from your child that they met the new principal, Mr. Bagby over the past month.  I am proud to serve alongside Miss Perry 

as the principal and director in training this school year.  Miss Perry has done an amazing job founding and advancing this school to the success 

that it has had over the years.  I am excited to work with her to make a smooth transition into the years to come and continue to grow and 

improve our school.  I have been working in private, public and charters schools for 38 years and have a strong passion to serve families and 

students. I am always willing to talk with you about your child and their education. 

 

AFCS Guidelines during COVID-19 

We have been hosting vaccination clinics at our school this past month.  If your child is 12 or older, please consider having them vaccinated.  As 

you saw last year, we are committed to keeping our children at school in a very safe environment.  We continue to follow the county and state 

health guidelines to keep our students safe.   

 

Emotional Health and Well Being 

We partner with SAY San Diego to provide counseling services to all students to enhance the emotional, relational, and psychological well-being 

of our students.  We strive to facilitate student’s growth and enhance their academic success through accessible, culturally congruent clinical and 

outreach services.  If your student or your family are in need of care or services in this area please contact the school office or email me at 

tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 

The Wheel 

Each day this school year will end in an elective for your child.  It is important for students to be well-rounded humans.  Our students will be 

choosing from art classes, music classes, dance classes, engineering classes, drama classes. As a musician and former college athlete, I can tell 

you how important it can be to have experiences in different disciplines. 

 

Beginning of the School Day 

Our gates open at 8:00 AM each morning.  Your child will be checked for a temperature and given a quick health check.  Students then may 

choose to participate in our walking/running program or report to the lunch arbor for a quiet reading/homework time.  It is very important that 

you bring your child to school each day on time and drop them off quickly in front of school.  Attendance is incredibly important to your child’s 

success.  Your child will be rewarded for perfect attendance throughout the year. 

 

End of the School Day 

Our after school program begins as the day ends each day at 3:30.  If your child does not stay after school for the program, they exit the gates by 

the upper playground.  Students who are staying after school report to the lunch arbor for a snack and directions for that day’s events. Thursday 

is a minimum day and school is over at 1:30.  From 2:00 to 4:00 we have outdoor activities, art classes, tutoring and movies for students.  All 

students should be picked up no later than 6:05 PM. 

 

Parent involvement 

There are many ways to become involved at your child’s school.  You can volunteer with your child’s teacher.  You can attend DELAC meetings 

which will be scheduled soon.  We will be continuing the formation of our “Friends of AFCS” group to support our families involvement in 

activities. As more opportunities come up we will let you know. 

 

Communication 

We are always willing to meet with you about your child.  Please schedule a meeting with us with Rebecca at 619-694-4809 or email us with any 

questions.  We are often in classrooms throughout the day and are not available immediately in most cases.  We will get back to you as soon as 

possible. 

 

Thank you for entrusting your child’s education with us.  I take this trust very seriously and look forward to serving your family. 

Mr. Tim Bagby, Principal,  tbagby@americasfinestchartersschool.org 

 

Estimados padres: ¡ 

 

El año escolar ha tenido un comienzo fantástico y saludable! ¡Ha sido tan bueno ver a todos nuestros niños en el salón de clases listos para aprender! Se 

nota que los estudiantes extrañaron ver a sus amigos y estar en la escuela. ¡Es un honor para nosotros servir a su familia y brindarle a su hijo una 

educación sobresaliente! 

 

El lema de 

nuestra escuela El lema de nuestra escuela es el centro de todo lo que enseñamos a nuestros hijos todos los días. "Trabaja duro. Aprenda todo lo que 

pueda. Hazlo siempre lo mejor que puedas. Ayuda a los demás y el éxito vendrá ". No es ningún secreto que la vida incluye trabajar duro. Nuestro 

personal trabaja arduamente todos los días para modelar buenos hábitos de trabajo que los llevarán a lo largo de sus vidas. Esperamos que nuestros 

estudiantes den su mejor esfuerzo en clase todos los días. El aprendizaje es nuestro negocio y el de su hijo todos los días. Modelamos y enseñamos a su 

hijo cómo ayudar a los demás y ser un buen miembro del equipo dentro y fuera de la clase. Finalmente, el éxito que esperamos y deseamos para todos 

nuestros estudiantes seguirá si trabajamos juntos. 

 

Historia 

de éxito de la escuela secundaria Hablando de éxito, nuestra escuela secundaria tuvo dos eventos increíbles esta primavera y verano. La primavera 

pasada, nuestro equipo de ingenieros fue semifinalista nacional en la competencia Samsung Solve for Tomorrow. Estos estudiantes ganaron $ 16,000.00 

en equipo para nuestra escuela y están listos para realizar pasantías en empresas este otoño. Este verano, tres de nuestros estudiantes se convirtieron en 

pilotos de drones certificados por la FAA y se les pagó $ 2500.00 por completar el curso. Estas jóvenes han tenido un gran comienzo en sus carreras y se 

celebrarán el 29 de septiembre con una fiesta a las 3:00 en Colina Park. Su hijo está en este mismo camino de éxito durante toda la escuela secundaria. 

 

Mi primer año 

Es posible que su hijo le haya dicho que conoció al nuevo director, el Sr. Bagby, durante el mes pasado. Me enorgullece servir junto a Miss Perry como 

directora y directora de capacitación este año escolar. La señorita Perry ha hecho un trabajo increíble al fundar y hacer avanzar esta escuela al éxito que 

ha tenido a lo largo de los años. Estoy emocionado de trabajar con ella para hacer una transición sin problemas en los años venideros y continuar 

creciendo y mejorando nuestra escuela. He trabajado en escuelas privadas, públicas y autónomas durante 38 años y tengo una gran pasión por servir a las 

familias y los estudiantes. Siempre estoy dispuesto a hablar con usted sobre su hijo y su educación. 

 

Directrices de AFCS durante COVID-19 

Hemos estado organizando clínicas de vacunación en nuestra escuela el mes pasado. Si su hijo tiene 12 años o más, considere vacunarlo. Como vio el 

año pasado, estamos comprometidos a mantener a nuestros niños en la escuela en un ambiente muy seguro. Continuamos siguiendo las pautas de salud 

del condado y del estado para mantener seguros a nuestros estudiantes.   

 

Salud emocional y bienestar 

Nos asociamos con SAY San Diego para brindar servicios de asesoramiento a todos los estudiantes para mejorar el bienestar emocional, relacional y 

psicológico de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por facilitar el crecimiento de los estudiantes y mejorar su éxito académico a través de servicios 

clínicos y de extensión accesibles y culturalmente congruentes. Si su estudiante o su familia necesitan atención o servicios en esta área, por favor 

comuníquese con la oficina de la escuela o envíeme un correo electrónico a tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 

La Rueda 

Cada día de este año escolar terminará en una electiva para su hijo. Es importante que los estudiantes sean seres humanos completos. Nuestros 

estudiantes elegirán entre clases de arte, clases de música, clases de baile, clases de ingeniería, clases de teatro. Como músico y ex deportista 

universitario, puedo decirles lo importante que puede ser tener experiencias en diferentes disciplinas. 

 

Inicio del día escolar 

Nuestras puertas se abren a las 8:00 AM cada mañana. Se controlará la temperatura de su hijo y se le hará un rápido control de salud. Luego, los 

estudiantes pueden optar por participar en nuestro programa para caminar / correr o presentarse en el cenador del almuerzo para un tiempo tranquilo de 

lectura / tarea. Es muy importante que traiga a su hijo a la escuela todos los días a tiempo y lo deje rápidamente frente a la escuela. La asistencia es 

increíblemente importante para el éxito de su hijo. Su hijo será recompensado por una asistencia perfecta durante todo el año. 

 

Fin del día escolar 

Nuestro programa extracurricular comienza cuando el día termina cada día a las 3:30. Si su hijo no se queda después de la escuela para el programa, 

saldrá por las puertas del patio superior. Los estudiantes que se quedan después de la escuela se reportan al cenador del almuerzo para tomar un refrigerio 

y recibir instrucciones para los eventos de ese día. El jueves es un día mínimo y la escuela termina a la 1:30. De 2:00 a 4:00 tenemos actividades al aire 

libre, clases de arte, tutorías y películas para los estudiantes. Todos los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 6:05 PM. 

 

Participación de los padres 

Hay muchas formas de participar en la escuela de su hijo. Puede ser voluntario con el maestro de su hijo. Puede asistir a las reuniones de DELAC que se 

programarán pronto. Continuaremos la formación de nuestro grupo “Amigos de AFCS” para apoyar la participación de nuestras familias en las 

actividades. A medida que surjan más oportunidades, se lo haremos saber. 

 

Comunicación 

Siempre estamos dispuestos a reunirnos con usted acerca de su hijo. Programe una reunión con nosotros con Rebecca al 619-694-4809 o envíenos un 

correo electrónico con cualquier pregunta. A menudo estamos en las aulas durante todo el día y no estamos disponibles de inmediato en la mayoría de los 

casos. Nos comunicaremos con usted lo antes posible. 

 

Gracias por confiarnos la educación de su hijo. Me tomo esta confianza muy en serio y espero poder servir a su familia. 

 

Sr. Tim Bagby, Director    tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 
 
 

 

 



 

 

Waalidka Qaaliga Ah, 

 

Sannad -dugsiyeedku wuxuu u bilaabmayaa caafimaad wanaagsan, bilow cajiib ah! Aad bay u fiicnayd inaan aragno dhammaan carruurteenna oo ku soo noqonaya fasalka 

oo diyaar u ah inay wax bartaan! Waxaad garan kartaa in ardaydu seegtay inay arkaan saaxiibadood iyo inay dugsiga joogaan. Waxaa sharaf noo ah inaan u adeegno 

qoyskaaga iyo inaan siinno ilmahaaga waxbarasho aad u fiican! 

 

Halku Dhiga Dugsigeena  

Halku -dhigga dugsigeennu waa udub -dhexaadka wax walba oo aan maalin walba carruurteena baro. “Si adag u shaqee. Baro wax walba oo aad awoodo. Had iyo jeer 

samee sida ugu fiican. Caawi dadka kale guushana way raacaysaa.” Ma jirto wax qarsoon oo ay noloshu ka mid tahay in si adag loo shaqeeyo. Shaqaalaheennu waxay 

maalin kasta u shaqeeyaan si adag si ay u qaabeeyaan caadooyinka shaqo ee wanaagsan oo noloshooda ku dhex mari doona. Waxaan ka filaynaa ardaydeena inay maalin 

walba ku bixiyaan dadaalkooda ugu fiican. Barashadu waa meheraddeena waana ganacsiga ilmahaaga maalin kasta. Waxaan tusaalaynaa oo baraynaa ilmahaaga sida loo 

caawiyo dadka kale iyo inuu noqdo xubin wanaagsan oo ka tirsan fasalka dhexdiisa iyo dibaddiisa. Ugu dambayn, guusha aan filayno iyo rabitaanka dhammaan ardaydeena 

ayaa raaci doonta haddii aan wada shaqeyno. 

 

Sheekada Guusha Dugsiga Sare 

Isagoo ka hadlaya guusha, dugsigeena sare wuxuu lahaa laba dhacdo oo cajiib ah oo dhacay guga iyo xagaaga. Gu'gii la soo dhaafay, kooxdayada injineernimada waxay 

ahaayeen nus-finalka qaran ee tartanka Samsung Solve for Tomorrow. Ardaydani waxay ku guulaysteen qalab qiimihiisu yahay $16,000.00 oo iskuulkeenna ah waxayna 

safka la galeen shirkado dayrtaan. Xagaagan, saddex ka mid ah ardaydeena ayaa noqday duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee FAA waxaana la siiyay 

$2500.00 dhammaystirka koorsada. Gabdhahan yar -yar waxay bilaw fiican u yihiin xirfaddooda waxaana loo dabbaaldegi doonaa 29-ka Sebtembar xafladna 3:00 

galabnimo ayaa ka dhici doonta Colina Park. Ilmahaagu wuxuu ku socdaa isla wadadii guusha ilaa dugsiga sare. 

 

Sannadkayga Koowaad 

Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay ilmahaaga inay la kulmeen maamulaha cusub, Mr. Bagby bishii la soo dhaafay. Waxaan ku faanayaa inaan ka garab shaqeeyo Ms. 

Perry oo ah maamulaha iyo agaasimaha tababarka sannad dugsiyeedkan. Ms. Perry waxay qabatay shaqo la yaab leh aasaasida iyo horumarinta dugsigaan si ay ugu 

guuleysato sanadihii la soo dhaafay. Waan ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo iyada si aan si habsami leh ugu gudubno sannadaha soo socda oo aan u sii wadno koritaanka 

iyo hagaajinta dugsigeena. Waxaan ka shaqeynayay dugsiyada gaarka loo leeyahay, kuwa dadweynaha iyo kuwa kireystayaasha 38 sano waxaanan leeyahay rabitaan 

xooggan oo aan ugu adeego qoysaska iyo ardayda. Waxaan mar walba diyaar u ahay inaan kaala hadlo ilmahaaga iyo waxbarashadooda. 

 

AFCS Tilmaamaha Inta Ay Socoto Xaalada COVID-19 

Waxa aan dugsigeena ku martigalineynay rugaha tallaalka bishii la soo dhaafay. Haddii ilmahaagu 12 jir yahay ama ka weyn yahay, fadlan ka fikir in la tallaalo. Sidaad 

aragtay sannadkii hore, waxaa naga go'an inaan carruurtayada ku hayno dugsiga jawi ammaan ah. Waxaan sii wadnaa inaan raacno tilmaamaha caafimaadka ee degmada 

iyo gobolka si aan u badbaadino ardaydeena. 

 

Caafimaadka Dareenka iyo Ladnaanta 

Waxaan iskaashi la leenahay SAY San Diego si aan u siino adeegyo la-talin dhammaan ardayda si kor loogu qaado dareenka, xiriirka, iyo fayoobaanta ardaydeena. Waxaan 

ku dadaaleynaa inaan fududeyno koritaanka ardayga oo aan kor u qaadno guulahooda waxbarasho iyada oo loo marayo adeegyo caafimaad oo la heli karo, dhaqan ahaan is 

waafaqsan. Haddii ardaygaaga ama qoyskaagu u baahan yihiin daryeel ama adeegyo aaggan fadlan la xiriir xafiiska dugsiga ama iimayl iigu soo dira 

tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 

Lugaha 

Maalin kasta sannad -dugsiyeedkaan wuxuu ku dhammaan doonaa doorashada ilmahaaga. Waxaa muhiim u ah ardayda inay noqdaan dad aad u wanaagsan. Ardaydeenu 

waxay ka dooran doonaan fasallada farshaxanka, fasallada muusigga, fasallada qoob -ka -ciyaarka, fasallada injineernimada, fasallada riwaayadaha. Farshaxan ahaan iyo 

ciyaartooygii hore ee kulliyadda, waxaan kuu sheegi karaa sida ay muhiimka u noqon karto in waayo -aragnimo loo yeesho maaddooyin kala duwan. 

 

Bilowga Maalinta Dugsiga 

Albaabadeenu waxay furan yihiin 8:00 subaxnimo subax kasta. Ilmahaaga waxaa laga hubin doonaa heer -kulka waxaana la siin doonaa baaritaan caafimaad oo degdeg ah. 

Ardaydu waxay markaa dooran karaan inay ka qaybgalaan barnaamijkeenna socodka/socodsiinta ama u soo wargeliyaan arbor -ka qadada si ay u helaan waqti akhrin/shaqo 

-guri oo deggan. Aad bay muhiim u tahay inaad ilmahaaga dugsiga keento maalin kasta waqtigii loogu talagalay oo aad degdeg ugu soo dejiso dugsiga hortiisa. Imaanshaha 

ayaa aad muhiim ugu ah guusha ilmahaaga. Ilmahaaga waxaa lagu abaal marin doonaa imaanshaha kaamil ah sannadka oo dhan. 

 

Dhammaadka Maalinta Dugsiga 

Barnaamijkayaga dugsiga kadib wuxuu bilaabmayaa iyadoo maalintii ay dhammaanayso maalin kasta 3:30 galabnimo. Haddii ilmahaagu aanu joogin dugsiga kadib 

barnaamijka, waxay albaabada uga baxaan goobta ciyaarta sare. Ardayda joogta dugsiga kadib waxay u soo warramaan arbor qadada si ay u helaan cunto fudud iyo 

tilmaamaha dhacdooyinka maalintaas. Khamiista waa maalinta ugu yar dugsiguna wuu dhammaaday 1:30 galabnimo. Laga bilaabo 2:00 galabnimo illaa 4:00 galabnimo 

waxaan leenahay waxqabadyo dibadeed, fasallo farshaxan, umeerin iyo filimaan ardayda. Dhammaan ardayda waa in la soo qaadaa ugu dambayn 6:05 galabnimo. 

 

Ka Qaybgalka Waalidka 

Waxaa jira siyaabo badan oo aad uga qaybgeli karto dugsiga ilmahaaga. Waxaad ku tabaruci kartaa macallinka ilmahaaga. Waxaad ka soo qeyb geli kartaa shirarka DELAC 

oo la qorsheyn doono dhowaan. Waxaan sii wadi doonaa sameynta kooxdayada “Saaxiibada AFCS” si aan u taageerno ka -qaybgalka qoysaskeena ee waxqabadyada. 

Markay fursado badani soo baxaan waanu kula socodsiin doonaa. 

 

Xariir 

Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan kula kulanno wax ku saabsan ilmahaaga. Fadlan ballan noogu samee Rebecca 619-694-4809 ama noogu soo dir email su'aalo 

kasta. Waxaan inta badan ku jirnaa fasalada maalintii oo dhan mana helno isla markiiba xaaladaha badankood. Waxaan kuugu soo laaban doonaa sida ugu dhakhsaha badan. 

 

Waad ku mahadsan tahay inaad nagu aaminto waxbarashada ilmahaaga Waxaan u qaatay aaminaaddan si dhab ah waxaanan rajaynayaa inaan u adeego qoyskaaga. 

 

Mr. Tim Bagby, Maamule  tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kính gửi quý vị phụ huynh, 

 

Năm học mới bắt đầu thật tốt đẹp! Thật vui khi thấy tất cả con em của quý vị trở lại lớp học và sẵn sàng học! Quý vị có thể cảm nhận được đó là các em học sinh 

rất nhớ các bạn vì họ đã không gặp bạn bè và học ở trường trong một thời gian dài. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị và mang đến cho con của quý vị 

một nền giáo dục xuất sắc! 

 

Phương châm trường học của chúng tôi 

Phương châm trường học của chúng tôi là trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi dạy các em hàng ngày. "Làm việc chăm chỉ. Học mọi thứ bạn có thể. Luôn cố 

gắng hết sức mình. Hãy giúp đỡ người khác và thành công sẽ theo sau ”. Không có bí mật rằng cuộc sống bao gồm làm việc chăm chỉ. Nhân viên của chúng tôi 

làm việc chăm chỉ mỗi ngày để hình thành những thói quen làm việc tốt sẽ giúp các em thành công đến suốt cuộc đời. Chúng tôi mong muốn học sinh của mình sẽ 

nỗ lực hết mình trong lớp học mỗi ngày. Học tập là công việc của chúng tôi và đó là công việc của con em của quý vị mỗi ngày. Chúng tôi làm mẫu và dạy con 

quý vị cách giúp đỡ người khác và trở thành một thành viên tốt trong và ngoài lớp. Cuối cùng, thành công mà chúng tôi mong đợi và mong muốn cho tất cả học 

sinh của chúng tôi sẽ tiếp nối nếu chúng tôi làm việc cùng nhau. 

 

Câu chuyện thành công của trường trung học 

Nói về thành công, trường trung học của chúng tôi đã có hai sự kiện đáng kinh ngạc xảy ra vào mùa xuân và mùa hè này. Mùa xuân vừa qua, nhóm kỹ sư của 

chúng tôi đã lọt vào bán kết quốc gia trong cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow. Những sinh viên này đã giành được thiết bị trị giá $ 16,000.00 cho trường của 

chúng tôi và được sắp xếp để thực tập với các công ty vào mùa thu này. Mùa hè này, ba sinh viên của chúng tôi đã trở thành người sử dụng dróne được chứng 

nhận của FAA và được trả $ 2500.00 để hoàn thành khóa học. Những cô gái trẻ này đã có một khởi đầu tuyệt vời trong sự nghiệp của họ và sẽ được tổ chức vào 

ngày 29 tháng 9 với một bữa tiệc lúc 3:00 tại Colina Park. Con của quý vị cũng đang đi trên con đường thành công này trong suốt thời gian học trung học. 

 

Năm đầu tiên của tôi 

Quý vị có thể đã nghe con mình kể rằng chúng đã gặp hiệu trưởng mới, Mr. Bagby trong tháng qua. Tôi tự hào được phục vụ cùng với Ms. Perry với tư cách là 

hiệu trưởng và giám đốc đào tạo trong năm học này. Ms. Perry đã có một công việc đáng kinh ngạc khi thành lập và đưa ngôi trường này đạt được thành công như 

nó đã có trong nhiều năm. Tôi rất vui mừng được làm việc Ms. Perry để thực hiện một bước chuyển tiếp suôn sẻ trong những năm tới và tiếp tục phát triển và cải 

thiện trường của chúng ta. Tôi đã làm việc trong các trường tư thục, công lập và trường charter trong 38 năm và có một niềm đam mê mãnh liệt là phục vụ các gia 

đình và học sinh. Tôi luôn sẵn lòng nói chuyện với quý vị về con quý vị và việc học của chúng. 

 

Nguyên tắc AFCS trong COVID-19 

Chúng tôi đã tổ chức các phòng tiêm chủng tại trường học của chúng tôi trong tháng trước. Nếu con bạn từ 12 tuổi trở lên, hãy cân nhắc việc cho chúng đi tiêm 

chủng. Như quý vị đã thấy năm ngoái, chúng tôi cam kết giữ cho con em quý vị đến trường trong một môi trường rất an toàn. Chúng tôi tiếp tục tuân theo các 

hướng dẫn về sức khỏe của quận và tiểu bang để giữ an toàn cho học sinh của chúng tôi. 

 

Tâm lý 

Chúng tôi hợp tác với SAY San Diego để cung cấp các dịch vụ tư vấn cho tất cả học sinh nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần, quan hệ và tâm lý của học sinh. 

Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các học sinh và nâng cao thành công trong học tập của họ thông qua các dịch vụ tiếp cận cộng đồng và 

lâm sàng có thể tiếp cận, phù hợp với văn hóa. Nếu con em quý vi và gia đình của quý vị đang cần sự chăm sóc hoặc dịch vụ trong khu vực này, vui lòng liên hệ 

với văn phòng trường hoặc gửi email cho tôi tại tbagby@americasfinestcharterschool.org 

 

The Wheel 

Mỗi ngày trong năm học này sẽ kết thúc bằng một môn tự chọn cho con bạn. Điều quan trọng là học sinh phải là những con người toàn diện. Các em học sinh của 

chúng tôi sẽ được lựa chọn từ các lớp nghệ thuật, lớp âm nhạc, lớp khiêu vũ, lớp kỹ thuật, lớp kịch. Là một nhạc sĩ và cựu vận động viên đại học, tôi có thể cho 

bạn biết tầm quan trọng của việc có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau. 

 

Giờ vào lớp 

Cổng của chúng tôi mở lúc 8:00 sáng mỗi sáng. Con quý vị sẽ được kiểm tra nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe nhanh chóng. Sau đó, học sinh có thể chọn tham gia 

vào chương trình đi bộ / chạy của trường hoặc là tới khu vực đọc sách / làm bài tập yên tĩnh. Điều rất quan trọng là quý vị phải đưa con quý vị đến trường đúng 

giờ. Sự chuyên cần vô cùng quan trọng đối với sự thành công của con quý vị. Con quý vị sẽ được thưởng khi đi học đầy đủ trong cả năm. 

 

Kết thúc Ngày học 

Chương trình sau giờ học của chúng tôi bắt đầu khi ngày kết thúc mỗi ngày lúc 3:30. Nếu con quý vị không ở lại sau giờ học để tham gia chương trình, chúng sẽ 

ra khỏi cổng bằng sân chơi phía trên. Những học sinh ở lại sau giờ học báo cáo với khu ăn trưa để ăn nhẹ và được dẫn tới các lớp học. Thứ Năm là một ngày ngắn 

và trường học kết thúc lúc 1:30. Từ 2 giờ đến 4 giờ, chúng tôi có các hoạt động ngoài trời, các lớp học nghệ thuật, dạy kèm và xem phim cho học sinh. Tất cả học 

sinh phải được đón không muộn hơn 6:05 chiều. 

 

Sự tham gia của phụ huynh 

Có nhiều cách để tham gia vào trường học của con quý vị. Quý vị có thể làm tình nguyện viên với giáo viên của con quý vị. Quý vị có thể tham dự các cuộc họp 

DELAC sẽ sớm được lên lịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập nhóm “Những người bạn của AFCS” để hỗ trợ chúng tôi vào các hoạt động. Khi có nhiều cơ hội 

hơn, chúng tôi sẽ cho quý vị biết. 

 

Liên lạc 

Chúng tôi luôn sẵn lòng gặp gỡ quý vị. Vui lòng lên lịch gặp chúng tôi với Rebecca theo số 619-694-4809 hoặc gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào. 

Chúng tôi thường ở trong các lớp học suốt cả ngày và không có mặt ngay lập tức trong hầu hết các trường hợp. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian 

sớm nhất. 

 

Cảm ơn quý vị đã tin tưởng giao việc giáo dục con quý vị cho chúng tôi. Tôi rất coi trọng sự tin tưởng này và rất mong được phục vụ gia đình quý vị. 

 

Mr. Tim Bagby, Hiệu trưởng,   tbagby@americasfinestchartersschool.org 

 

 

 

 

 

 

 



;  

Parent-Teacher Conference/ 

Junta de Padres y Maestros 
 

You will have the opportunity to 

Tendran la opportunidad de 

✓ Speak with your child’s teacher individually 

✓ Hablar con el maestro de su hijo/a individualmente 

✓ Discuss your child’s academic progress privately 

✓ Hablar de como va su hijo/a academicamente en 

privado 

 

Date/Fecha 

Monday – Friday/lunes-viernes 

11/01 – 11/05 
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