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Chào mừng quý vị đến với
National Honor Society
Kính gửi Quý Phụ huynh/Người giám hộ,
Xin chúc mừng con quý vị đã trở thành thành viên của National Honor Society (NHS)! Chúng tôi
là tổ chức tiên phong trong các tổ chức dành cho học sinh ở Hoa Kỳ với lăng kính tư duy tiến
bộ độc đáo nhằm phát hiện ra những học sinh xuất sắc kể từ năm 1921, và tôi thực sự vui
mừng chào đón con quý vị ghi danh vào trang sử truyền thống của chúng tôi.
Và cho dù chúng tôi tin vào giá trị cũng như sức mạnh của sự công nhận nhưng việc trở thành
thành viên của NHS thực sự còn có ý nghĩa hơn cả việc được tham gia vào giới hàn lâm.
Chương trình của chúng tôi là nhằm nâng cao văn hóa của toàn thể cộng đồng thông qua năng
lực học tập, dịch vụ, năng lực lãnh đạo và nhân cách trong cuộc sống hàng ngày - và con quý vị
đã thể hiện cam kết với các giá trị chung này.
Trong suốt năm học, NHS hỗ trợ học sinh thông qua nhiều nguồn lực để giúp trẻ phát triển khả
năng lãnh đạo, nuôi dưỡng tình yêu với việc đền đáp và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong
hành trình học tập và nhiều hơn thế nữa.
Là thành viên mới của NHS, con quý vị được khuyến khích đăng nhập vào
http://www.nhs.us/profile và lập hồ sơ học sinh của riêng mình. Sau khi làm như vậy, học sinh
có thể xác minh trạng thái thành viên của mình thông qua cố vấn của họ, nhận bảng tên kỹ
thuật số và nhận thông tin mới nhất về các chương trình cũng như hoạt động của chúng tôi
được gửi thẳng tới hộp thư đến của học sinh. Tôi cũng khuyến khích cả quý vị và con quý vị
theo dõi NHS trên Facebook (@NHSandNJHS), Twitter (@nhs_njhs) và Instagram
(@nhs_njhs).
Một lần nữa, tôi rất vinh dự được chào đón quý vị đến với gia đình National Honor Society và
mong muốn
cùng nhau dựng xây một cộng đồng trường học tốt hơn.
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