
ARK 's ADMIRATION WALL

IHS Admiration Wall là trở lại! Được thành
lập vào năm 2012, Admiration Wall đầu tiên
trên Facebook đã nhận được hơn 1600 likes
với 1473 bài viết tạo riêng của lòng biết ơn,
động lực, và tích cực cho Sixers đồng của
chúng tôi và nhân viên!

Chúng ta biết rằng học đôi khi có thể được
thoát, đặc biệt là với học tập trực tuyến trình
bày một cuộc hành trình khó khăn cho tất cả
chúng ta về tinh thần, thể chất và tinh thần,
nhưng qua Ngưỡng mộ Wall, chúng tôi hy
vọng sẽ tạo ra một cộng đồng tích cực và
nâng cao tinh thần như chúng tôi tin rằng
thậm chí chỉ cần một chút dương tính có thể
làm cho ngày của một ai đó!

Tìm chúng tôi trên @ihsadmirationwall
instagram hoặc solo.to/ihsadmirationwall

MUA NIÊN GIÁM VÀ

QUÁNG CÁO

Niên giám trường bán ngay bây giờ bán V
trong một thời gian giới hạn! Năm nay, bạn
cũng có thể mua quảng cáo rất riêng của bạn
để đưa vào niên giám! Các quảng cáo này
cho các doanh nghiệp, tổ chức sinh viên, phi
lợi nhuận, và thậm chí chỉ là bạn bè và gia
đình. Để cả niên giám và quảng cáo tại
yearbookordercenter.com, với mã trường
6072. Thực hiện theo @ihs.yearbookclub
trên Instagram cho các bản cập nhật mới
nhất về các niên giám!

GỬI THÔNG BÁO VÀ Ở LẠI CẬP NHẬT!
Bạn có thể tìm biểu mẫu Google của chúng tôi để gửi bản tin tại tinyurl.com/ihsweeklybulletins.
Nếu vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn thích các thông báo hoặc muốn đề xuất bất kỳ thay đổi nào

cho lần sau!
Thông báo hàng tuần tại:
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GIÁ SENIOR SASH TĂNG

LÊN

Xin chào Sixers! Giá sash đặt hàng trước
đang bắt đầu tăng lên vào ngày 22 tháng hai,
vì vậy đặt khăn thắt lưng của bạn cho người
cao niên câu lạc bộ sớm trước khi giá đi lên
đến 40 $ / mỗi người. Thăm cây liên kết của
chúng tôi để đặt
hàng!linktr.ee/TwistedStitches
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