Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 20 tháng 4 năm 2016
Thứ Năm, ngày 21 tháng 4…………………………………….Buổi Biểu Diễn Khiêu Vũ Lớp
4, 2 giờ chiều.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 4……………………………………. Hội Đồng Cộng Đồng Nhà
Trường, 3:15 chiều.
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4………………………………………Lớp Giáo Dục Thể Chất dành
cho Phụ Huynh, 8:30 sáng, Bếp của Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng (CLC)
Thứ Ba, ngày 26 tháng 4……………………………………….Cuộc Thảo Luận giữa Phụ
Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh Ngọt, 8:15 sáng, Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng
(CLC) Phòng 183

Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh Ngọt

Hiệu trưởng muốn gặp quý vị để chia sẻ những thông tin mới tại Mountain View, và giải đáp bất
kỳ thắc mắc nào mà quý vị có thể có. Cuộc thảo luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục
vụ Bánh Ngọt tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào
thứ Ba, ngày 26 tháng 4 lúc 08:15 sáng. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Buổi Biểu Diễn Khiêu Vũ Lớp Năm

Mountain View rất tự hào về các vũ công lớp năm của chúng tôi. Các học sinh lớp năm đã luyện
tập suốt cả năm nay với Dana Rossi từ Ballet West để có thể trình diễn trong buổi biểu diễn Tôi
Có Thể Làm Được tại Trường Trung Học Phổ Thông Miền Tây. Buổi biểu diễn đã được tổ chức.
Nhiều học sinh từ nhiều trường cùng đến biểu diễn, và Mountain View đã được vinh danh. Điệu
nhảy và những nụ cười trên khuôn mặt các học sinh đến từ Mountain View thật đẹp! Nhiều khán
giả đã có một trải nghiệm về cảm xúc khi xem những học sinh của chúng tôi biểu diễn. Chúng
tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh vì đã ủng hộ con quý vị tham gia, các giáo viên
lớp năm đã hỗ trợ học sinh luyện tập và biểu diễn, và Dana Rossi và Moises vì bài dạy khiêu vũ,
sự kiên nhẫn, và tình yêu của họ đối với khiêu vũ và đối với các học sinh của chúng tôi. Tất cả
mọi người đều làm rất tốt!

Lớp Giáo Dục Thể Chất dành cho Phụ Huynh

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, tất cả phụ huynh đều được mời tham gia Karina Gutierrez-Bowles
của chúng tôi với lớp học có tên gọi là Lớp Giáo Dục Thể Chất dành cho Phụ Huynh. Hãy đến
chơi, học tập và đốt cháy calo! Lớp Giáo Dục Thể Chất dành cho Phụ Huynh sẽ cung cấp các
hoạt động và cấu trúc tương tự như lớp Giáo Dục Thể Chất mà con quý vị đang tham gia nhưng
được sửa đổi để phù hợp với người lớn. Hãy đến tìm hiểu những gì con quý vị đang làm trong
lớp giáo dục thể chất và đốt chát calo khi tham gia! Lớp Giáo Dục Thể Chất này sẽ được tổ chức
vào thứ Sáu hàng tuần lúc 8:30 sáng, tại nhà bếp Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng. Hãy mặc
những bộ đồ thật năng động và mang theo một chai nước. Hãy sẵn sàng để chơi một số trò chơi,
đốt cháy calo và tận hưởng niềm vui. Đây cũng là một cách tuyệt vời để biết được về những gì
con quý vị đang được học tại Lớp Giáo Dục Thể Chất. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị có thể liên

lạc với Karina Gutierrez-Bowles tại địa chỉ karina.gutierrez-bowles@slcschools.org hoặc gọi tới
số 801-974-8315 số máy lẻ 137
Không có nhân viên hay học sinh nào tại học khu phải chịu sự phân biệt đối xử trong việc làm hoặc trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào
của học khu do tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới tính, thông tin di truyền, nguồn gốc quốc gia, tình trạng mang thai, chủng
tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc tình trạng giải ngũ. Học khu cam kết cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng và cơ hội bình đẳng vào các
chương trình, dịch vụ và việc làm của học khu bao gồm các chính sách, quy trình khiếu nại, khả năng tiếp cận chương trình, sử dụng trang thiết bị
của học khu, các điều chỉnh và các vấn đề về Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng khác. Học khu cũng cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng các cơ sở của
học khu cho tất cả các nhóm thanh thiếu niên được liệt kê trong Tiêu Đề 36 của Bộ Luật Hoa Kỳ, bao gồm các nhóm hướng đạo. Cá nhân sau đây
đã được chỉ định để xử lý các yêu cầu và khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử, quấy rối, và trả thù trái pháp luật: Whitney Banks, Ban Tuân
Thủ và Điều Tra, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Quý vị cũng có thể liên lạc với Văn Phòng phụ trách Quyền
Công Dân, Denver, CO, (303) 844-5695.
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