
 

 

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TỪ THUNG LŨNG CONESTOGA! 

 

Đây là một năm mà tất cả chúng ta thực sự đã học được để ĐÁNH GIÁ CAO! 

 

Ít ai biết khi chúng ta rang vào năm 2020 nó sẽ là một năm như thế nào! Chúng tôi đã làm cho nó 

thông qua mùa đông năm ngoái với chỉ một sự chậm trễ 2 giờ và không có ngày tuyết, và chúng tôi 

cũng trên đường đến mùa xuân! Và sau đó… 

 

Đại dịch đã ảnh hưởng, và cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Tuy nhiên, thông qua tất cả những 

thay đổi, tôi thành thật tin rằng một sự đánh giá sâu sắc hơn phát triển; một sự đánh giá cao cho… 

• Thăm thân nhân 

• Bắt tay với một người bạn hoặc một người quen mới 

• Thưởng thức một bữa ăn với những người khác 

• Chia sẻ đức tin của bạn trong một nơi thờ phượng 

• Tham gia thể thao và các hoạt động 

• Tầm quan trọng của gia đình 

• Nhân viên tiền tuyến của chúng tôi 

• Nhìn ra cho nhau 

• Khả năng phục hồi của trẻ em của chúng tôi 

• Khả năng làm việc từ mọi nơi 

• Khả năng làm việc từ mọi nơi 

• Thời gian để phản ánh 

• Dành thời gian với những người bạn yêu thương 

• Kết nối với người khác, ngay cả khi nó là hầu như 

• Ngắm bình minh hoặc hoàng hôn 

• Thực hành sự kiên nhẫn, hiểu biết, ân sủng và linh hoạt 

 

Thật dễ dàng để thấy những tiêu cực mà đại dịch này đã mang lại cho năm 2020. Đúng là nói chung 

chúng ta đã trải qua sự mất mát của một người bạn hoặc người thân, khó khăn tài chính, đau khổ xã 

hội và tình cảm, và một biến động hoàn toàn của cách nó được sử dụng để được. Điều gì cũng đúng 

là trong thời gian này, thời gian này của thử thách và hoạn nạn, cộng đồng CV trả lời như nó đã luôn 

luôn làm trong thời gian khó khăn; nó đoàn kết với sự tích cực! Bạn bè và hàng xóm bắt đầu tìm kiếm 

nhau nhiều hơn một chút; gia đình trở nên gần gũi hơn; tất cả mọi người đã trở thành một chút đẹp hơn 

với nhau; và chúng tôi đã phát triển một sự đánh giá cao hơn về những gì chúng tôi đã có, những gì 

chúng tôi có bây giờ và những gì chúng tôi sẽ có khi chúng tôi nhìn vào năm 2021. 

 

Tôi biết tôi nói cho tất cả các nhà giáo dục của CV; các giáo viên, nhân viên, quản trị và Hội đồng nhà 

trường, trong chúc tất cả mọi người một mùa lễ an toàn, may mắn và hạnh phúc! 

 

PS I'm SO mong được những gì 2021 sẽ mang lại!! 

 

- Dr. Z 


